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ftan uti alla våtflcor, utom pråflade oljor 5 men
fom det ^ker med mårkelig Ikilnad , fä val i an-

feende til den uplofande matenens egenfkaper^
fom i anfeende til Järns och Stals olika artéf

,

lå bora ock ladane (kilnader vara utrönte och
bekante 5 i affeende pä den, fot hvarjehanda

konfter och handtverk, deraf flytande nytta.

For exempel^ Järnets uplofning uti Viftriol-fy-

ra, eller var gröna Viftriol, år den tjenligaftc

for Skrif-bleckj dä denne folution, i andra fyror,

fräter papperet eller gifver cn odugelig fvårta.

6r^r/wr^ fvårta hålft fitt Låder medjårn, up-
loft i animalifk fyra 5 eller fur mjölk, iäfom ttiinrt

frätande. Fårtennare beta hälft fitt Järn uti ve-

gitabilifk fyra^ ehuru åét uti minerälifka fyror^

til exempel, med Alun, fnarare rpnas 5 men af

det fenare följer den olågenhetén, at Tennet ej

lä väl Vil faftna dårpi. Etfare päjähi och Stil,

bfuka hälft prepareradt Ets-vatten, fäfom minft

koftfamt, och fom gor en jåmilare och mindre
väldfam fråtning, ån Skedvattnet* Med et örd,

uti hvarje flags handtverk, där Järnets uplos-

ning eller etsning förefaller
1,

är iiodigt veta, bä-^

de defs olika uplofnings - medel och defs olikä

fSrhällandct Vore man (äker, at fuUkomligeh
känna bäde Metallernas prund-åmnen och deras

uplofande medels olika förhällande vid alla ma^
jeliga förändringar, borde utan Ron kunna fä^

gas förut, hvad verkan det ena^ eller andra bor-

de vifa^ tnén forfarcnheten intygar^ at inari der-

cfter intet altid kan doma läkert om utgängert.

I5et är väl afgjördt, at Skedvatteh, ellei: Aci-

dum nitri, har en ftafk attraftion til brånbafa ärfi*

nen } men den replan : at jtl mera hrdnbari dm^
A ne



' ne finnes i Metallen\ defto häftigare angripes han af
* Salp$ter-Jyrof y torde tåla något undantag. Et

grått och lä kalladt nodfatt Tackjärn^ kan be-

vifa^ ega luer brånbart hos fig, ån ^iet h\nta

hardfatta: J^ikyål uplofc§ detta grå Jårnpt m;^c-

ket fv|rare i denn^ fyraj och Jemnai' i folutio-

nen pt fv^rt ff(|imen|, itundom af ]ika ftorlek,

Gcb (kapnad^ fom Ijelfva Tackjårqs-bitenj l3e-

IHicndé uti en Blyerts-lik materia, fom finnes va-

ra en mtå PhkgiflQ^ ofverlaftad Jdrnrjprdi men
bårttages en del af cjcttg gra Jåmpt^ ofverflgdi-

^a branbara ämne, ^^ntingen genpni orpfmåltning

tij Hvtt-jdrnj eller genoni Cémentation med ^b-
fbrberand^ medel, pä Herr R^^aumurs lått, go-
res til fmidigt Jårri eller Stål 5 blifvcr det

kek och -hållet i Skedvatfnet, utan ofverlefvor,

uploft. Flera undantag i denng. regla 5, kunde
äfven anföras, fom bevifa, ap omdömen lakraft

grundas^ pä Ron, <3ä det gnkprnmpr på^^til-

lämpningen i konfter och bandtverk.
,

;

det jag forehaft Jårns och Sfåls gi:an(kmAg5 har

jag åfmi haft tiltålle at trona följande om-
ftliidighcter:

j:o^ Hvilka J|rn? 0Qh StäUaner, , ftarkaft

angripas pch uploGis af fyror.

2:0, Hvad fGrändringar uti texture och tårg,

pä olika arter deraf, kunna i akt taga§.

5:0, Hvad fon frätande medel finnes tjenli*?

gaft vid hvarjehanda etsningar pä Jårn och Stål.

Och fom lädane Ron kunna hafva nägqn tilr

låmpning til den inkomna befkrifningen omi Da*
mafchering (*;^ och vid andra tilfällen, fä tor-
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följande ej yara Köngi. Acadcmien pteba^
^

gelige,

I. Filfpan af rnjukt Jårn pch af hardt Stal^

hyaf for fig fårikiWt, uti i: ne glas, med Öked-
vatten ofvergutne, blefvo la hailigt och h|ftigt

med' ftårk kokning och fok angi^^pnp , at foga

f|ilnad uti tiden på' dern^ kunnat "rhårkas* Érdn^

fidlets f''\\{'^m tycktes val något häftigare angri-r

pasj -åi^ Jårnets^ men derempt gick något l^n- *

|ardiga^ré/ feil med Filfpån af fm^it-Stål.

§. 1. Et ftycke, Jårn af mjqkafte Ofmund,
fom eftqr en accurat proportional vigt

5 vågde
3kälp. 30 lod, och et ilycke ogarfvadt och

phlrdadr frpcUt- Stål, af 'det kallade i&/r;^y?^7^^^

pm (ö8-| Skalp, efter famma vigt, bagge renfi-

lade, och af lika {lör yta, lades pti et rymligt

glas, och pfvergotos med tilråckeligt gement
Ske^yatten, forffi Tyntcs m^ blåfor börja

årbeta .pä Järnet^ m^ derefter åfven lika

hafagt pa Stålet* på ftarkafte Rökningen of-

yer||tt^' fatres glafet i lindrig varma, hyarefter

uplofningen blef håfrigare , och en myciienhet afl

fvart och rödbrun Jarn-kajk fåldes dervid, foni*

vanligt år» Bagge uttogos och tvättades^, famt

forkades val rena» Järnet fans dä våga Skalp.

|.:löd, och hade låledes förlorat 26 Skalp, zp lod,

,pller i det nirmafte 40 proCent, famt var nu
inycket frått, med djupa iåror och nägra yphpg-
fde ftarta fina ränder, men derimellan hyitt och
filfverblankt'. Stålet vågde, efter Gimma kakning,

fl Skalp. lölod, och hade jaledes forlpradt ajlenaft

löSkälp. zo Ipd, eller 24 proCent. Det var nu
j|mnt ofverklådt med m jvart tärg, fom på in-

jet fått kuiKk aftvåttas-i: piqh j^åmnt affrått med
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grunda fåror längs efter. Bagge defla ftycken

inlades, åter andra gången' mf i^ytt Skedvatten,

och I^Ven '3:dje gängen uÉi tlarkt hällädt Sked-
varten med hälften rent vatten utfp^dt, hvaref-

ter Järnet befans, lika fom forr, hvft Silfver^

Å/iO'/;/^ gniÖrande tårgv til en tunn fkoUa fortärdt,

förh var t jQckare midt pä, ocH^vägde nu alle-

naft 8 Skalp, 5 famt hade laledes 'förlorat in allés:

87 proCent. Stålet deremot behöll en mörk a-

Jhe^^ri färg YAmnx. ofver ^k, och vågde ånnu 47^
Skälp. , famt hade (åledes,- pä famma tid och i

fafntn^a fkarpa vatten, förlorat allönaft 50 pröCent,
fam ganfta tydeligen utmärkte, at Järnet mer
ån dubbelt jflarkare, hlftigare och fortare uplo-

ftes ån Ståkt, famt at Jårnets yta altid blefhvit

oeb bknk;,^ men Stålets deremot mork. Hår-
vid anmärktes, at fedan Stålet tagit den fvarta

färgen eller hinnan ofver (ig, ville det fvarligen,

af.Skedv^attnet angripas. Öm folutionen inko-

kades til defs alt blef tort , erhöll val J|rnet

ocklä en fvart roftig yta, men blef åter uti nytt

Sfcedyatten bvitt och blankt, fom icke hände
med Stålet. -

:

§.• 3*.' At utröna iådane arters förhållande i

tårgeo viti en mindre, häftig uploGiing, inlades

åter, uti et med 2:-ne delar vatten forfvagadt

ftarkt Skedvatten, f ftycken polerade lika fto-

ra bitar, nämligen: a, i ftVaf förenämnde mjuka
Ofmunds-jdrn y b. i ft . af DannefHora -järn från Ö-
fterby ^ C t ft. 'Brånn-ftål iaf famma Jårn d. r ft.

Stål af Cementerad t pgh aduceradt Tack -jårn,,

famt e, i ft. kallbråckt Järn.

Efter ftark kokning uti lindrig värma ^ hvar-

vid det fvarta Sedimentet, fom fattes pä y törne,

A 4 ofta
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pfi^ affkmpades^ uptogos bit:arne5 tvattade> .pch

torkades val rena, då det bcfants : at

Ofmunds-fjårnet a, var ofver alt pä den polerade

fidan mycket frått 5 Silfverhvitt pch blankt, ined

några få uphogda grå råndqr.

éjlerby-jdrnet var ganika litet frått, med
hvic bred rand midt efter iHngen, och a: ne

Ijufa ap^e-grå ränder på fidorne.

Stålet var ån mindre angripet, hade en

mårk-grd {hg^ med många fmä litet uphogda

fvarta punéler jåmnt ofvcralt beftånkt, och kun-

de fkonjas, huru Skedvattnet omkring hvar punft

grafvit en liten grop. På lamma lått forhoU fig

^fven et ftycke Engelfkt Gjut-fidli det blef alle^

naft något mörkare til fårgen.

Stålet af aduceradt Tach-jårny ganfka tått

och fint, utan minfta frat, tog en jåqin-ljus

afke-grä fårg.

KaUbrdckta Järnet ey blef helt matt oph hyitt,

ined fina fvarta ritfor, fom yifte otåthpten.

§. 4. En Damafcherad ftång, fom var fam-

rnanldgd och ganfka vål vald, af följande 5 for-

ter Järn och Stål, lika mycket af hvardera,^

famt i den ordning, fqni bpkftäfv^rne iitmårka,

nämligen

:

(A ) God t Isforbergs^jäm^

(p.) Brdnftdl af Dannemora- jårn.,

(c; ) Rent T>annemora^}ärn från Öfterby*

fi)J Rd^fiSy dXcv ogarfvack^mäit-Stäl frånSchifs-

hyttan.

(J5.) Mjukt och fegt Ojmunds^jäm -

pe
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pen pqlersides på en fida ,. och ftåldgs med en
Snda uti ftarkt Sl^edvatten, med z ddar gement
vatten iipfpådt, Sed^n Skedvattnet gjordt fin

måfta verkan efter en tima, och ftängea var

ren- tvättad, vifte fig

Norbergs*järnet (A,) Uti en hvit matt och
fmal rand , picd fvarta finare Jlrimorf fkarpa och

;

uphogda.

Brann- Stålet (BJ uti cn något bredare rand

af fnörk-grä fårg, med vågiga fvarta flackar

dår öch hvar. Och var denna randen mar^
keligen hogrc eller mindre nedfrått, ån Jårn-
randen, och hade icke heller pägra mårkeligen ;

uphogde ftrimor uti fig,

Öfterh^jä^net (C.) uti en något fmalare rand
af a/k-grJ tårg, ljufare an (B )^ men mörkare ån
(J-)], utan några uphogda ådror.

Rd-ftälet (D.) uti en Hka bred rand fom (B)^
men af morl^are fvart-grå tårg, med 6cra fvarta

fchatterade och vågiga flackar inftankt.

Qfmunds-jdrvet (E) Uti cn lika bred rand fom
(A)if filfver^hvit, blank och gniftrande. Mår-
keligen djupare och mera fkråfligt nedffått^ ån
Stäl-randgn, med många fina, ånda längs ftåpgen

löpande, dels uph5gda och dels nedgrafna ftri-

,

mor, likväl mindre fvarta ån uti (A).

Et annat ftycke af famma ftång, fom genom
vridning blifvit gjordt til en ordentelig Damafch
och på lika lått etfadt, vifte aldejps fampaa for-^

ändring uti fårgor och fråtning.

Likaledes, då denne etsning på famma förfer

ån en gång, tij mera låkcrhet, omgjordes.

Ar f ^
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X f . A t utröna ölilAeten utfÖama^^^
Jårns etfande med hvarjehanda ets - vatten , åro

ibland andre
5
följande foiTok gjorde, iafom ;

C^./Starkt Skeävatten enfamt, ftroks allenaft

pä den . ena polerade . fidan af fm;enamii4e xDa-

niarcliei ade ftängf pcb boTjade ftar koka, famc

gjorde inom et par' minuter den verkan,, at fer

dan ftången. blifyit^ ren - tvättad, iyntes Dama-
fdieringen ganfk^ j-ydcHgen, med fina j^dr^^-^^^/f,

och liufare^ j^rnt Å;;//f4 ädrpr, Jiyilka likväl

vifte iig .med nog fkarpa kanter ^ och ei med
den lindriga; forfku^gofng 5 fom meråndels plägar

Iftunda^: Dä Skedvattnet började arbeta, mark-
tes, at bläfor forft upttego ifrån Stal - ränderne,

oéh ät de laledes forW blef^o angrcpne^^ i fyn-
ncrhet Brånnftåls- randen; - '

'
^ '

'

(h} En del :af for^nåinnde Skedvatten, med
z ^^élar vatlen upfpldt „ gjorde, en mera beha-

gelig etsning,, och ^ Vift^ mörkare och Ijufa-

re uti en bättre ForlTvUg^^ ' En del af det-

ta ets->atÉen blef pafilln^en mtorkadt , ;dä Da-
mafchen deraf ficit fe^'Mni5landmng "af bruna

^

dror, far» ej gjöfde drfk verkan.

^ (c.) Et vanligt vatten Br ^^rp?, K fbm etia

^gurcr uti Klingar, me4 jBer^^^ af

.. .Rent vatten") , r.. .-• _..4|f;. Skalp. .

Koppar » Viclriol - . ^ lod

Alun - - 2' ilodr :

' Koks-flilt • I lod
^

UrSks viil ockiå på famma fläng, men uptåck-

%c icke Damafchen nog tydeligen , och
,
kan^

lej gora tilråckclig verkan , iå franit icke det

* Da-
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Danjafcherade ai-betet' aldeks ncdfånbes uti fam^

rna ets-vatten pä 6 a 8 timarjj^ undef lindrig di-

gcfi ions - vårma^ men dä tyckes DäraafcHeringen

blifva la mycket båttrel

(d^) Än -båttre fyntes den blifva, dä til fö-

renämnde componerade cts*vatteq> flögs ^rdel-
Skedvatten* Härmed uptäckas ådrorna uti en
angenäm och behagelig forOvUggningj fä at det-

i

ta ets-vatten tyckes med fl^ål k^nna föredragas?

de förenämnde : hälft det icke heller blifver me-
ra koftfamt, än at man kan hafva det til lådan

mångd, fom fordras til nigot arbetes nedlänk-
iiing Uti et lämpeligt koppar-kåril.

(e j Ets-vatten äf famiiia Salt-arter, men uti

Ättika uplofte, gjorde alt for fenlärdig verkan,,
och vifte ^Uenaft den märkvärdigheten, at den

.

precipiterade Kopparen täftc fig håraf mer åal
vänligen härdt, i fynnerhet vid Stal- ränderne'^^

förfi for viira.Konftnärcr, uti annat affeendq j^fxk'^^

väfä en riktande uriderrättcire.

Atlkiliiga a^dri^r^tfande ämnen ^ läfom: Vir,}

ftriol-Spirituf 5^ Spjritus Salis, och nägra iblgnrtn

de rimeligaft^ fgmmanlättningar, fom finnas *utfq^

Konftbocker^ hgfva blifvit forfoktej niien^^ii;^

med iärpre yerkan,, än de for^fkrefne^
,

- ^

§. (5. Af förenämnde fa, men med all mojelig^
upmärkfamhet gjorde Ron, tycker jag mig kun?"
na gora foljandé flutfatfer: låforn i:o, at ehurur

;

vål Skedvattnet meräiidels fi^nÄ|§^na,got häftigar^^^

re angripa Stal än Järn (5^ O» i; ft^

défs attraftions - kraft til , det ;l3rännbara .ärpnet
,

"

fom' Stålet innehåller i ritgot yliihlgäiV ån
'

Jär-
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Järnet} 15 märkes doclc, det. likfopi fnararc .

förlorar fin kraft på Stålet, och deponerar der-,

pä et fediment^ beftäende dels af brännbart åmne,
och dels af Jårn-kalk'5 föm betåcker 5täl?^ och
hindrar^ts-vattnets häftighet, fämt gifver Stå-

let en mer och mindre fvifrt yta^ alt efter fom
det innehaft mer eller mindre af det brännbara

åmnet, eller fom det år mer eller mmdre härdt,

fa at man vid jåmforelfe kan vara någorlunda i

'

Iland at doma om Stålets hårdhet, efter gra-

derne af* ljufare eller mörkare grå fårg, fom det

uti etsningen antagit. Deremot iåfter fig detta

fediment intet pä Jåtnet^ hvarigenom etsrvatt-i

net har méra frihet at jåmnt derpå agera, oph *

deraf tyckes härröra, at det iå n)ar|s:cligen fl^r^

kare fråtes qch fortare uplofes ån Stålet, lä val

af Skedvatteh, fom af alla Syror, hålf]: di de
något långe tå verka derpå. Pc^raf tyckes kom-
ma, at Järnet ockfå. råftar mera ån Stal, och
at man ofta finner, at hvad fom år ofrigt af et

forräftadt Jårn , år meråndpls det Stål - artade,
,

fom fenare varit förvandling underkaftadt, Pa'

famma iått kan man doma om Jårnet: at ju

mindre det fråtes, och ju mera depinclinerar til

grå tårg, defto härdare ar dctj men tvårt om:
ju fortare det uplofes, ju mera i^/Vi' och blankt

det blifver, dciio mjukare. Likaledes : fu mera
jäftmlik hvithet yt^n får, och ju mindre nedgraf-

na fåror pUer uphogda rnorkiire ftrimor derup-

pl fynas, defto mera tått och jåmnhärdt år ock-

lå famma Jårn» petta intyga alla defia Ron,
"

och (åkdps fer iag mig icke kunna felas pm pa

pc Damafjpheradt och ^jyli^en etfadt arbete, alla

ée yågor och Umi fopa vifa fig någop upbog-

7
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dc^ och äf ^/^^-^r/ eller ttiork fårg, domäs^ ar
vara Stål" aYtade ^ och dé hviiare fätnt litet ned-

grafrte, at Vara rent Jårn, forti den ofverlände

lilla Damafcherade prof - bitcti 5 iiogfatnt kan bc^

vifa. Nagre flvilnader hårutiilriail tyckas likvål

vara mårkelige, om Sräl eller Järn- forternb va-

rit af Gocl^ /f(5i- eller Écä- brdcki art ^ öch om ets-

ningen götes i värma eller kåld.

1:0^ At mårkelig atfkilnad uti Ijufaré o^h
tnoikare Sarger, famt uti djupare och grundare
ihfråtning, åfven på olika arter af Jårn finnes,

fer man af Öftérby-jårhets jåmforelfe emot mjii-

kafte Ofmunds (§. 5. ay 1?,)^ utom flera prof^^

hvaraf kan ilutas, at man af val vållde Stång-
jårhs ärter, titaii tillåggning af Stål, ocklä kaa
gorä den ll kalladö Damäichen, fom jag for

min del gérna fkulle vålja til Bofs -pipor,, fram-
for den Dämäfcheri ^ hvaruti et hardt och fprodt
Stål blifvit flciftevis med Järnet ihblandadt.

5:0, At foråndringav uti ådrornes fårg och
utfeende på Damafcheradt Jårn och Stål äfveii,

til någon del, vinnas genom olika tilredniiig af
ets- vatten 5 och defs olika nyttjande. Af det före-

gående, (§ f . finnes, at om man til etsningen
nyttjar et foffvagadt Skedvatten, och låter det på
ytati utarbeta och intorka, érhälles, jåmte mör-
kare och Ijiifäre^ jåmvål bruna ådror.

4:0, Åt om etsningen äftundas något djup.

^

folTi den Turkifka gemenligen är,, och fom tyc*
kes vara tjenlig^ i fynnerhct pä Skjut - gevär,
dar Datnafciien eljefl: afnotes öch blifver otyde-
1ig ^ år åfven nödigt, ät arbetet bor hålft' liti

förenämnde ets-vatten (§, f. d^) nedfånkas och
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Hållas uti värman några timars tid : och ar

"det icke fvårt^ at med en Ferniffas ofverftryk-

ning, eller med en fammanrifven friiorja af kri-

ta och bomolja^ hindra, det vattnet ej angriper

.andra ftållen, ån dår ets- vattnet .Clcal gora (in

verkan. Dår figurer etfas på Klingor, gores

Klingan varm til gul iårg^ öch medelft li-

tet bomull, doppad i Liii-olja
^
ofverftrykes gan-

fta tunt , dä oljan af vårman ftraxt derpå tor-

-'kas , oHi utgör en god, ets-grund , hvaruti figu-

-t-érne kunna ritas ^ och hvarefter tClingätl ftål-

des lä djupt foni ritningen år^ ungefår et hälft

dygn^ uti foreriåmnde ets-vatten (§. f. til

defs det gjort en lagom djup gravure.

f:o^ At etsningen gifver en lått genvåg til

\Qiika Järn -öch Stäl-arters urflviljande, i anfeen-

de til deras hårdhet , täthet och jämna eller ö-

jåmna invärtes egenfkaper, famt at man derige-

nom kan låra kanna de åmneii^ forri til Dama-
fchering bora utfokas, och deraf flUtä, i hvad

ordning de bara fammanlåggas (§ a).

Sluteligen och (5:o bor änmårkas: at den

mörkare grå ytan, forfi Stålet af ets- vattnet

äntagef, antingen afgår genom fkurning^ eller

kärt med tiden afnotäs, och då taptåckes Stålets

tåttä fårg, fom ältid är hvitare ån Järnets^ dä

bagge åro opolefade. Således åfö ej underligt> orri

de håidare tånder på et gammalt Daniarcherädt

arbete, låföm mera Uphogdé, äf nötning bli F-

ya biankare> ån dé nedgrafnä Jårnets ädröri

meii uti det föregående^ talas endaft öm den

iår^^4 föm ets-vattnet meddelar.
- S, RINMAN.

.



BESKRIFNINC
Pd en Perfpe&w^ Rttnmgs-- Machme^

ingifven, är 17715 af federmera aflednti

Markfcheidern vid Falu Grufva,

ERIK" GEISLER.

Uti Kongié Academiens Handlingar for ar

1760, fifta Qvartalet, år 5 af Herr Com-
-miiliirien Norberg, en Befkrifning med Ritning

fupgifven, pä' ert Perfpeftiv» Ritnings • Machine,
famt modeli dera tillika pa Modell- kammaren
inlemnadc ^ hvilken til påfundet fynes^ ibland

flera hittils beCkfifna, vara rått lyckelig ^ och
vid nyttjandet kunna bringas til erforderlig lå-

kerheté

Redari år I7f05 hade jag fallit på nålian dy-
lik idéci vid Infåttningen af et enfaldigt In-

ftrument, hvafaf jag mig öftä med fordel be-
tjent, i fynnerhet vid de Perfpe6liv- Ritningar,
fom ofvef en del Byggnader här i orten blifvit

lemnäde vår vittre famlare. Herr Landshofdin-
gen och Commendeuren Baron Tilas, och 6f-

ver hvilket jag
^

enligt hosfoljande Ritning,
bordt til KongL Academien Beikrifning af-

lemnä.

;Vid Bordet Ai Tab. 1. Fig. t och af et Måt-
bråde^ eller ^å kalladt Stativ ^ By häftas med vid-

fkruf^^adé Gäng-järn C, en vanlig vål riktad Rit-

fklfväDi fom iäledesi här det fordras, kan ned-

fållas på Bordet^ tnen vid Perfpeélivens afFatt-

ning liålles verticalt, efter et vid fidan paffadt

Lod^
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Lod, flodjande lig da pä Jdrn^tefien £> fom t .

ofre andan har eh lednings faCtfkrufvad vid Skif-

'Vari^ och med den nedre ^ Töm åi^ något platt
j>

och efter afpaflning pä et eller annat (lålle med
liåi genomflagen^ löper uti en vid Bordkanten
håftad öch gcnombärad Järn ^kläfvä hvareft

den med nngel hålles faft och i lika (lållning^

Til ofi-e kanten af denna Rk-fkifva, palTas vi-

dare en lå kallad Ledare af faft och toÉi'C

trå-flag^ hvars fammanlåttning tydeligare vifes titi

Perfpediiv- Ritningen 5 Fig. 3. Denne Ledare
beftår af en Kiotjt i/, af i qvarters långd och f
tums ftorre bredd ån tjockleken af Rit^flcifvaa

J, pä hvars ofrc kant den kommer at ligga. Uti
honom åro 4 It. Rikt-fläar Ly i, af tvä

, iiniers tjocklek^ inflvurne, fom omfatta Rit-lkif-

van, lä at hon dem imellan har makligt tum,
dä klotfen föres ifrän ena til andra andan y hvar-

vid éfl tunti Uäjfings-fjåå^r Mi^ fåftad pä infidail

äf Bak-Jläärnc tjénar at, med fin fpånning

Iriot Rit-flvifvan baktil, gora rorelfén mera jåmn.

JDe främre fläarne iC, iT, fom årö något längre,

och med pinnade T^;r/r-/^^r isT, iV> fammanhällas,

Snnefluta eri val fogad' Lineal Ö, Ö, fom lått kan

forå^ up och ned, och det i jåmn gäng> medelll:

en aiinän vertical Spämt-jjMer P, fom vid nå-

gondera fidah är paffad imellah Linealens kant

pch Rikt-flän. Uti ofre andan af denna SkuF-

lirieal^ föni äfveh gofes af faft trå, til urigeiårli-

geh ? qti arters långd, i tums briedd, och lika

tjocklek med fläarne^ år fåftad en Stift ^, hvars

fpets lutar något ut, (I at den inträffar med Ritr*

ftifvans och Linealéns gertienfama i?lan> och
titi nedre åndari år vid K en 'Bjåder häftad, fofn

iiti
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titi ^ har en inftrtifvad fpets^ hvilken ned*

tryckt rakar Rit-ft:ifvan.

Utaf denna Inftrumentets conftruÄion fes

klarligen, ac uti den ofvan for Rit-fidfvan, ge-

nom Ledarens och Skuf ^ linealens iångfta ro-*

rclfer^ befkrifne Farailelogram
»,

gifves ingen
punå: af det i honom inneflutnc objeåret) föni

icke, efter Line-^l-ftiftens pallande 5 ifrån en och
famma Ö^ats fidUning T kan intagas; och tillika^

om for hvarje af deffa eii punct afftickes vid

Linealens nedre^^ånda, pä et underhåftadt Pappet"

17/ at den derefter tec^ktlade Figuren V fullkorn-*

ligen och i rått ftållning mafte atbilda Vbjeäet

läfom det förekommer ogat uti den Syn*
punél man tagit) och det defto låkrare^ fom al*

la rorelfer fke efter en och famma lagf uti fam*

ma Plan > och eftei* lita Lineer^ hvilka man u*
tan fvärighet kaii rikta.

Skilnaden uti defla Inftrumentei' år falédes 1

fynnerhct, at uti det forr upgifna år Rit-fkif*

vans llå^lliiing altid hörizontal, men hat vid af*

ftickningen altid VerticaU at Skuf- linealen dåi"

nedHilleSj men hår altid blifver rått up ftäende^

och at afftickningen dar (ker vid Linealens of*

ra 5 men här vid nedra åndan^

Det ofriga och fjelfva AfFattnings-tfiethöden

åro i det målrä lika med hvad Herr Noréerg
vid fin Machine anfört > allenaft bor jag vid 6*

gats figerande erindra ^ at den dar upgifna ftåll*

ningerij fom jag ock brukat , vid bläsvåder ger*
na fvigtar eller af väderleken käftar fig^ och
läledes ej kan vara fä iåker fom foi'dfas • utan
har jag hellre fedt mig om faftare håll uti nä-*

B gon
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gon nårftående byggnad eller nedflagen Pdle JT,

hvareft Blecket T med defs fyn-häl kan fåftas.

Hvarjåmte läfom et Tryckfel vid Herr Nor*-
BERGg Grund -ritning lårer tä anfes> atdcn pä
Papperet tecknade Ritningen kommit at fore-

Hållas up och ned vand, dä den dock , enligt dc
objeftiva punfternes belägenhet och Machinens
inrättning, altid tär rått ftållning åt den fidaa

ogat år.

Vid upritandet af det affattadd Objedet^
och i fynnerhct af de fidor, fom lopa vinkel-

rått emot fkifvan, famt til ritningens fl^ådan*

de ifrån fitt råtta ftålle, tjånar, at innan Ma-*
chinen och ögats ftållning rubbas, i akt tågat

Syn-funBem dijtanee Z från Rit - fkifvans Plan,

famt at d|^'på utmärka famma punélj, hvilkct vi-

gaft flcer uti Interfcftionen af de måft åtfkil*

de och til (kifvan perpendiculåra fidornaj eller

ock med något ftort och låkert vinkel- mätt

i

pafTadt ifrån ögats Lod-linea in pä (kifvati, fe-^

dan förut Linealens långd imellan fi^t - och
affticknings - ftifterne i^S bthorigen biifvit af-*

dragen.

Vil man nu jämföra bägge deffa afritningS'*

machiner, och utröna hvaruti den ena kan åga
forman for den andra, bor pä ena (idan anmår^
kas, at man vid Herr Norberg^ Machine med
Rit-linealen pi fom pag^ 274 pä tvånne ftållen

af forfeende kallas kan med en operation in-

taga 2 och ftundom flera punfter, hvilket med
fkål bor anfes fördelaktigt, til* förkortande af et

längfamt arbets-lått, fora garna åtföljer {äkerhc-^

ten, och hvilken forman vid denna fenare In-

vcn-
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puiift, ej utärt ny ömvåg kan ftä at ei^hallaSä

Deremöt fynes den nu tlpgifiie Machinen haf"-

vä tiågöt pä un (Ida, Töm länder til defs fofdel^

hvaribland i fynnethet bår anmärkas:

I.) At defs delar årö mera ftadige^ foljakteligéri

beftåndigare^ och i anfeénde til Klotfetls och
Rikt-Öäarnes långd^ mera i ftahd at altid be*
hälla lik-formighet Vid rorelferna.

a.) Befpares den tid, fom Skuf - linealerts tata

nedfällande vid förra Methodeh fordrar: der-
cmot tålles yål Rit^fkifVan vid deiiiia^ men
allenafl: några gånger for punÄernes Tamman-
bindande ^ hvilket defsutom ^ faft ej lä be*
qvåmt, äfven kan (ke vid defs Verticala ftåli*

ning.

3, ) Är Stativ-bordet mindre til Viddeii^ och jftat

altid djupare ned under Skuf-liniens fpets^
hvarigenom det vid höga ftållningar ej la låtÉ

kan bortfkymma någon del af Objeétet.

4,) Kart ock med denna Machiiie Fogel-perfpa*
xSliver^ (å vue d'bifeau)^ famt Tak -och Hogd*»
ritningar affattas^ och projectioner göras pä
liggande Planer, i ftället at de vanliga forc-

ftäilas pa verticale, allefta(t man läter Rit-
fldfvan ligga hori^ontålt, och flyttar ogat dåf
of^^er eller under ^ h vilket lätt år nyttjadt vid
PerfpeétiVens tagande af Ledaren, nien til fol:*

ra Machinen ej val kan lampas*

Om en Vue forefaller af längre ftrlckning^
ån at hod pä en plan Rit-fkifva kan intagas^

oeh man folie på den ovanliga ^ men vid detta
B t til-
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tilfålle tjenliga vitvåg, at foreftålla henne uti

ct fcgment af en ftående hälig Cylinder^ foxn

dä blefve i Rit-fkifvans ftållej eller or* au

ville vila apparencen af et objeét pä umczn
af en Cylinder, kan det ock fke ined denna
Machine, allenaft Rikt - flåarne ilållas til et

fegment af Cylinderns cirkeU Äfven iå fl;iillc

Perfpeétiver kunna affattas pä fpherifl^a ytcr>

på Planer, fom i horn fammanftota , m. rri-

,

^ om Machincn och Rit-fkifvan dåreftc^ pafla*

des, hvilket alt beror af den enda omfläudig-
het, at' Ledaren ej behofver fållas, famt vid

3:dje och 4:de punéten deraf, at figtningen

och aflUckningen (ke vid olika andar af Skuf-
linealeii. i

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
BIENS FLORAi

eller

Undervtfnmg , i naturlig ordnmg fårfat^

tady om de Träd och Orter
y af hvil»

ka Bten hämta Honung och Vaxi
• af

CLAS BlERKANDÉR,
Comminifter i Göthene Förfamling vid Skara»

Vi hafve åtdcilliga Böcker på Svenfta, fom
handla om Biens anatomie, kon, fodelfe^

ålder, konftiga byggande, ' fvårmning, Honun-
gens och Vaxets nytta och bruk i hushållnin-

gen och Låkafe-konften m. m., hvilket alt är

bäde
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både vackert och nyttigt: men utom Provin-
cinl-Medici Flerr Dofter Hagstroms Pan

fum inga ånnu, mig vetterligen, fom
tala om, af hvilka Tråd och örter Bien fam-

la Honung och Vax, hvilket dock tyckes i fyn-

nerhet vara angeläget.

Det år icke nog for cn Landtman, at haf-

va fkon Boflcap ^ och åt honom vålbyggde hus,

når tilråckelig Sommar^ och Vinter- foda felar,

at forfopja honom med. Fredas icke tjänlige, par «^

ker til iingar? Låres icke, huru defle fko-

la belas med mera lönande Grås-flag, och up-

Bien, och at de ma hafva altjåmnt dragnings-åm»
ne, både Vår, Sommar och Hoft, dertil hafva
ringa anftalter blifvit gjorde.

Pä den ort jag bor, fkuUe Bien, af de Ör-
ter, fom dar Ijelfkrafdt våxa, fvårligen kunna
forforja fig, oqh än mindre famla vinterrforråd^^

om ej denna brift blifvit årfatt derigenom, 4t

vilda Svenfka Örter annorftådes ifrån blifvit dit-

flyttade, tjänliga tråd planterade, och fmakeli^

ga Trågårds-vaxter odlade, lå at de fått ymni-
gare tilgång på åmncn hela Sommaren igenom.

Den fom med nå^on båtnad vil hafva Bin,
bor kanna de Örter, hvaraf de båmta Honung
och Vax, och fedan efterfe, huru mänge af

defle finnas i hans granflcap , famt genom plan^

(*) Denna Flora ingafs forft til K. Academien år lyyf?

och nämndes redan deruti atlkilliga Örter, fom
ej funnos i Pan Jpum; men i Maji mänad 1773,
och forr ån Doft. Hagstroms fenare Tvar utkom-
mit, infånde Auäcren denna til6kta Flora?

odlas til ftorre njtta?

B 3 te-
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tering edåtta livad fom brifter , pä dst han itaed

trygghet mä kunna (luta, tned hvad fordel den^
lia nårings-gren kan idkas ^ ty annars vinner aU
drig Bi-fkoffeln i Sverige nägan lönande fram*

Jag har derfore, til vidare nplyfning i den'»

na nyttiga gren af Landthushällningen, velat i

naturlig ordning fammanl^tta de Örter ^ fora jag

fenom flera ars egne anmärkningar (^) funnit

egåflige for Bien.

MONANDRIA- MQKOGYNIA.

I Hippuris vulgaris, i, Haft-fvans,

PIANDRIA,
MONOGYN14.

^ Liguftrum vulgäre, i. Ligufter,

I Circa?a lutetiana, i,^

Syringa vqlgaris, i.
*

Syrén.

Verpnic^ officinalis, %. Ärcnpris,
^

ö fpicata, 2f

7 Chamsedrys^ i,

*8 Beccabunga, i, Båck-gronai.

9 Pinguiculä vulgaris, Fec-ort.

^10 Salvia officinalis, i.

I I verticillata,

iz XfycQpus europaeus, r. Strandklo.

DiGYNIA.

*I3 Anthp^cantumodorafuraji. Vårbrodd.

.

TRI.

^ K^ngl Acadcn^ien har anfedt dem får nyttiga, af

iiti ffandlingarna mf6ra$, dels at bekräfta, dels ock
at oka de obfervationer uti detta åmne, fom Herr
Do<ä. HägSTRÖM uti fina !:vannc fårfkildt frycktc

§yar redaa anfört.



TRIANDRIA. monogynia.

14 Valeriana ofEcinalis, i. Vånderot.
Crocus fativus, 3. Saffran.

16 Gladiolus coraraunis, 2»

^17 Iris Pfeudacorus, 1. Svärdslilja*

18 Eriophorum polyftach. 2. Äng-ulL

TETRANDRIA.
15^ Scabiofa arvenfis, 3,

zo columbaria, 3.

21 Succifa, 3.

zz tatarica, 3,

MONOGYNIA,
Åker- vadd.

Fålt-vådd.
Äng- vadd.

Kardor.

Honungs-grås.

Snårje-gras.

Grodblad.

Kämpar,

Benved.
Dagg-fkålar,

Snarrefva.

zj Dipfacus fullonum 5 3*

24 pilofus, 3.

^zj Galium verum, z.

zö boreale,

Aparine, i.

z8 Plantago major, 2.

Z9 media, 3.

^30 lanceolata, i.

31 Cornus fanguinea, z.

3Z Alchemilla vulgaris, i.

*33 Cufcuta europaea, i.

PENTANDRIA,
MONOGYNIA,

34 Lithofperm. officinale,!. Stenfrö.

sy arvenfe, i. Sminkrot.

36 Anchufa ofEcinalis, z. Ox -tunga.

*37 Cynogloflum ofEcinale, 3, Hund - tunga.

38 Pulmonaria ofEcinalis, z. Lungört»

39 anguftifolia,3.

*40 Symphytum omcinale, z. Vallort.

41 Borago ofläcinalis, 3. Stofferblomma,
B 4 *4Z
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^41 Lycppfis aiTcnfis, !•

*45 Cerinthe ipajor, i.

44 Primula veris, i, Oxelågg^

4f Auricula, i#

4Ö Menyanthes trifolia, 3. Klofv^r^

47 Hottonia paluftriSj 2.

48 Dodecatheön Meadia, z.

49 Lyfimachia vulgaris, Gullfpir^,

^fo '
thyrfifloraj

*fi Anagallis arveufis^ i.

Convplvuliis tricolor,

fl ' arvenfis., 3.

54 fepiumj

*ff Polemonium carruleunij i.

5'6 Canipanula rotiindif. i.

f7 Trachelium,
5*8 Lonicera Xyloftei^m, 5^

fp Mirabilis Jalappa, i.

60 Yerbafcum Thapfus, 2*

61 LychnitiSj 2,

62 nigrum, 3.

63 Atropa Belladonna, i.

%4 DaturaStramonium,

6f Metel, i.

66 Solanum Pulcamara,

67 tuberofunij, u
indicum, i.

fodomeum^ !•

Lycoperficum,!
Rhamniis catharticus^ z.

Frangula, 3

.

#

68
69
70

73 Nicotiana Tabacum, 2^

74 Ilibeä rubruoij 2.

Ak ervinda.

Skogs- vind^^

Kos j US.

Klockor. ^

Try.

Kongsljus^

Katcrumpat

Qyesved*
Jordpåron.

Kårleks -åplen^

GetapeL
Brak-vedy
Tobak-
Vinbar?

*7f
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Ribes nigrum, 5. Svarta. vinbåi%

Uva crifpa, g. Krusbår.

PIGYNIA»

77 Afclepias fyriaca, 2,^

78 Beta vulgaris, :|. Rödbeta.

7P Ulmus campeftris, 'i^ Alm,
^•^80 Gentiana cairipeftrisi i, Stickel- blomniia.

8r Amarella, i.

81 Eryngium planum> i.

83 Sanicula europ^a,
^84 Daucus Carota, 2. Morot,

8f Conium maculatum, i.

8(5 Selinum paluftrc, Moflarot,

87 Laferpitium latifoliumj^.

88 Herac!eumSphondylium5j.Bj6rn- flokq.

Coriandrum Sativum, ! Koriander,

po vSium Sirarum, 2. Sockerrot,

pi Scandix Cerefolium, i. Korfvel.

Cicuta virofa, 2. Språngort.

P3 Cho^rophyllum fylvefi:re52. Hundloka^

P4 Carum Carvi> 2. Kumin^
Pimpinella Saxifraga, i. Båckrot* •

p6 Apium Petrorelinum, t. Perfilja.

P7 /Egopodium Ppdagraria, i. SqvallerkaL
TRIGYNIA.

p8 Viburnum Opulus, 2^ Fogelbår,

pp Sambucus nigra, 2, Fläder.

100 E*bulus, SommarhylU
10 1 Alfine media ^ i. V^Cs^^rf,

'iTETRAGYNIA.
102 Parnaffia palqftris, 2. Slotter-bloaifter^

PENTAGYNIA.
*io5 Linum ufitatiffimum, !• Lin.

104 perenne, i*

B f HE-
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HEXANDRIA,
MONOGYNIA,

10 f Tradefcantia virginiana^i,
^

«=io6 AUium Cepa, z. Rodlok.
^107 fiftulofum, z.

108 Fritillaria iraperialis, 2. Kejferkronaf

109 Meleagris, z.

110 pyrenaica, it

111 GaUnthus nivalis, 3. Snolilja,

11 1 Leucojum vernum, 3. Vårlilja*

J13 TuUpa gcfneriana, z. Tulpan,
J14 (ylveftris, 2. Vild-Tulpan.

*iif Ornithogalum luteum, 3. VåfFerdags-lok,
^116 mininmfHjj.

^117 iimbellatum, t .

1 18 pyrenaicum,?,.

iip Afparagus officinalis, 3. Sparis,

110 Anthericum Liliago,

3crbcris vulgaris, i.

POLYGYNIA^

, ^121 AlifmaPlantago media,2,

123 Colchicum auyimnalc, It Tidlofa.

HEPTANDRIA. monogynia,

124 Trientalis curop^a, i.

OCTANDRIA.
monogynia.

izf Epilobium anguftifol. 2. Himmels "^grås*

^iz6 Vaccinium uliginofum, z. Odon.
^itj Myrtillus, I. Blåbår.

^iz8 Vitis idasa, I. Lingon.

!3P Oxycoccus^i. Tranbår^
t|2o Oenothcra bicnnis, i

.
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^lyi Erica vulgaris^ 5. Ljung.

152: Tetralix, 3. Kopattar.

1 53 Daphne Mezereum^ 3* Kållerhals, .

• TRIGYNIA,
*

1 3 4. Polygonum aviculare^ i . Trampgräs.

'^I3f Fagopyrum, I. Bohvete^

^1^6 amphibium, l. Pilort.

*i37 Perficaria, I, Roknefva. (tc.

138 tataricum, Siberifkt Bohve-s

TkTRAGVNIA.
^1^9 Paris quadrifolia, i. Trollbar^»

^140 Adoxa raofchatellinai I,

ENNEANDRIA.
TRIGYNIA.

141 RheumRhaponticum, z.

HEXAGYNIA,
142 ButoMus umbellatus, i,

DECANDRIA.
MONOSYNIA.

143 Ledum paluftre, i. Sqvatram.

144 Arbutus Uva urfi , Mjolon.

I4f Saponariaofficinalis, !
PIGYNIA.

146 Chryfofplen. alternifol.i, Mjolk-fyra.

*I47 Saxifraga granulata^z. Stenbråcka,

148 Dianthus Armeria, f. Sarons blomftcr.

*I4P Caryophyll.i,

•^ij-o barbatus, i.

TRfGYNIA.

Ifi Cucubalus Behen, t.

ifz Silenc nutans,
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PENTAGYNIA.
^if^ Sedum Telephium, 5. Kåringkal.

if4 rupeftre, z. Bergknoppar.

iff album > I. Hålleknoppar.

^ifö acre, 2. Fetknoppar^

Xf7 Oxalis Acetofella, !• Harfyra.

^ifS Agroftemma Githago, i. Klått.

"^Ifp Lychnis Flos cuculi, a.

160 Vifcaria, 5* Tjår-ort. (ma.

161 clialcedonica, I . Jerufalems blom-

DODECANDRIA,
MONOQYNIA.

162, Lythrum Salicaria, Fackel-rofor^

DIGYNIA^
163 Agrimonia Eupatoria, i. Småborrar.

TRIGYNIA.
164 Refeda Luteola

, 3. Vaii.

fi6f odorata, 5.

POLYGYNIA,
l(J(S Sempervivum te^or. 3. Huslok. ^

ICOSANDRIA.
MONOGYNIA.

^167 Prunus doraeftica, 3. Plommon-
^168 avium, 3^ Fogelbår,

^i6p Padus, I. f^ägg-

17a fpinofa, 5. Slån.

^ijt Cerafus, 5. Kirsbår.

172 virginiana,

173 Bigarella, 3. Bigareau.

PIGYNIA.
^174 Cratsegus Aria, 3. Oxel.

Jjf ^ Oxyacant;ha,3, Hagtornt
TRI-
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TRiGYNtA.

*i75 Sorbus aucuparia, Ronn*

PENTAGYNIA.

*i77 Pytus cotnmiinisj 3.

*i78 Malus^ 3.

^179 falerna, 3.

igö potnpejana,

181 paraaifiaca, 3*

l8z lylveftris, 3.

^183 Spir^ea Filipendula, t.

184 Ulmaria,

POLYGYNIA

^fSf Rolif caninäj

i§ö Rubus fruqcofus , 1,

^187 cxfius^ 2.

'^xSS id^us^ 3.

1 85» faxatilis^

ipo arclicus, z.

* I p I ChamxmomSj 2*

ip2 Fragariä vefca 5 2.

IP5 fativa, 2.

^'iP4 Potcntilla Anferina j Gåsort^

ip5 rupeftris, Zé

ip6 Tormentilla ereda, i. Blodrots

IP7 Geum urbanum^ Någlikerot.

ip8 rivale, Färepuppor.
ipp Gömarum paluftre, Zé Mjolkpungaf*

POLYANDRlA*
MONOGYNIA.

^.200 Chelidoniutn majus , ^. Svalört*

zoi
^

glauciim>

^zoz Papaver fomniferuiHj 3 ^ Valmog.

Påroit

Apel
Pergamotter*

Bonehrctienner

Dvårg^peU
Vildapel.

Brudbröd.
Moltagrås»

Njupon*
Brombår.
Kåringbår.

Hallon^

Stenbär.
,

Åkerbär.
Hjortron.

Smultron*



^10 J Rhceas, 3.

204 Argehione^ I.

2of dubiiim,
zo6 orient^perem^*

^207 Tiliå eUropi^a^ 3. Liiid.
^208 Giftus Helianthemum, z.

TRIGYNtA.
*205) DelphiniUm Confolida^ t. Riddeffporc,
zio ' Ajacis, I.

^
^2 1 1 Aquilegiä vuIgariS) 2. Åkérleja.

212 fibirica^

PÖX.YGVKtÅr

^215 Anemoné Mepatica j 2. Blafippa.

214 Pulfatilla, Backfippa.

^2if nemorofay 5 tivitfippa^

216 fanunculoid.ä* Gulfippa.

217 RäiiUncuLFicaria, 5.

218 auricomus, 14

^219 repens^ t.

220 arve^nfis^ !
äcris>2. Smofblomften

0,22 Tröllius europxus^ 2. Smorbällaf.

^123 Caltha paluftris^ 2* Kalfleka*

224 Helieborus viridis, 2*

DIDYNAMIA.
GYMNOSPÉRMiA*

i2f Ajugä pyfamidalis^ 2. Kåringrtikä*

226 Hyflbpus officinalis^ ^. Ifop.

227 Nepeta Cataria, KattmynUé
2i8 Beconica officinalisj ^4

^22p Mentha arvenfis, 5* Mynta*
"^230 crifpa, 3* Krusmynta*
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1

2^1 Mentha piperita, 3.

23 z Glechoma hcderacea^ H,. Jordrcfvof.

235 Lamium album , 2. Blindnlsfla,

^234 purpureum, 3- Rodtuppa*

23f Galeöpfis Ladanum^ 2»

2}5 Stachys fylvatica, 2^

"^237 paluftrisj^ 2é Svinknylor*

238 Ballöta nigra, 2-

239 Mafrubium vulgäre, 3* Andorn.
*24o Leonurus Cardiaca, 3, Afkenåta,

141 Origanum vulgäre, 3* Dofta*

^242 Majorana, i. Mejram.

243 Thymus vulgaris, 3* Timian.^

^244 Serpyllum, Back-timiail#

I4f Acinos, 2* Harmynta.
^^246 Ocymum Bafilicuniy 5. Bafilica*

247 Prunella vulgaris,

248 Melifla öfficinalis, U Citron^melifs^

*245i RhinäntliusCrifta galli,2, SkaliergraS^

2fo Euphfafia öfficinalis , 2é ögontroft*

*2ft Odontites>2é Rödkulla-

*2f2 Mclaiiipyrum criftat., I. Korsort.

^2f3 pratenfe,i. Kohvetc.

254 LathracaSquaraaria, 3.

2f f Pedicularis paluftris, i. Kallgräs^

2fd Sceptrum caroh, t*

Äf7 Antirrhinum Linariaj3. Flugblömftcf-

2f8 inajus,

ifp Scröphularia nodofa, 3. Flenort*

26o Digitalis purpurea, 2.

TETRA^
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TETRÄDYNAMIA.

SitlCULOSA»

z6i Myagrum fativunij K Bodrä^
26z Dråba venia, Rågblomma.
iö5 Thlafpi arvenfe, i* PenningegräSi

*^264 Gochlcaria officinalis, to

^zéf Armoracia, ik Pepparrot.

SII^IOXJOSA*

±66 Dentaria bulbifera, 2^

267 Cardamine pratenfis, Ängkraffe*

Sifymbrium Sophia, z. Stillfrö.

i6p Eryrinmm oSicinale^s^ DufvekäL
^å/o Barbarasa,^* Vinterkrailci

27.1 Turritis gläbra, 2. Råckentraf.

^^z/z Braflica oieracea, 3* Kål.

^17^ }aciniatav3. KruskaL

274 Botrytis^ t,. BlomkäL

^7^ Napobraffica) 3. RotkaL
' z^6 Rapa, 3. Rofva.

277 Sinapis arvenfis, 2. Akerfenap^

^i7g nigrå, 2^ Senap.

^279 älba, 2.

zgo Råphänus fativiis , Råttikai

t8 1 caudatus, 2i

282 Raphäniftrun>5 2> Krampfro>

2g 3 Bunias orientalis , 2.

^284 liatis tinftöria, 3. Vdde^

MONABELPHIA.
DECANÖRIA.

^2§f Geraiiiumröbertianum/a^

#280 prateiife, i. MidfomttiäfS*

13^ €icutarium|2, (blomfter.
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POLYANbRIAå

ä88 Ålthsea öfficinälis, 34

zSp Alm röfea, 3;

ipo ficifolia, 3.

Malva rotiindifolia, cto

^i^i mauritiana, i»

2p5 crirpa, Zv

verticillata, li

zpf Lavateia arborea, i

thuringiaca^ié

ip7 ^
: _ trimcflris 5 2*

DIADELPHIA,
HEXANDRlA,

ap8 Fumaria bulbofa, 3.

2PP officinalis, 2.

ÖGTANDRIA.

300 Pölygala vulgaris5 2.

DECANDRIA.

301 Spartium fcoparium, 2.

*302 Genifta tindoria, 2^

^303 Ojionis fpinofa, 2>

364 Lupiniis luteus, 2.

30 f ' Robiniä Caragana,

30Ö frutefcens^ i;

307 t^hafeolus coceineus, 3,

ÖrobuS vernus^ 3.

göp tuberofus^ 3;

Jordrök.

Fogleort&

iPuktSrhéi

Ärt - tråd.

Ärt-

310 niger, 2i

311 Lathyrus latiFoliusj t.

312 pratenfis^ 2;

313 Vicia dumetoriimj 2

i

^3H Graeea^ 3.

G

K rå k -årteir.

Gökmat.
Vip - arten

Miis-årtéh



34 J^^- Vehr. Mait.

^3if Vicia fativa, 3/ Vicker.

316 Faba, 3. Bönor*

317 Ervutn hirfutum, 3* Duf-årtcr.

318 Lens> 2. Linfer.

31P AftragalusglycyphylLi.

*32rO Trifoliura Melilotus, 3.

*32i repens, 3. Hvit Våpling.

^322 pratenfe, 2- Rod Våpling,

313 agraritim, t. Gullktilla.

324 Lotus tetragonolobusji.

*32j- corniculatusj i. Kåringtåndcn

325 Trigonella Foenutn gr/2.

327 Medicago lupulina, 2*

POLYADELPHIA. polyandriä.

328 Hypericum quadfang. 3. Mansblod^

32P perfofatum, 3, Johannis-ort.

SYNGENÉSiA^
POLYGAMIA iÉQUALISé

330 Tragöpogort pratenfe> 2. Sal-fofi^

^331 Scorzonera humilis, 3^

332 hifpatiica, ti Skor:zoner-rof^

333 Sonchusai-vetlfis^ 3. Fet-tifteL

334 oleraceus, 3. Mjolk-tiftel;

^33f Laftucä fatiVä^ 3. Sallat*

356 LeontodonTafaicadUni^3é MUnkhufvud^

337 atitunirtale5 3. Mjolkblömfter^

338 Hicracium Pilöfelia^ ^. Mus-oron.

33P prasmörfum>ié

*340 umbellatum,2é

•341 murorum, 2.

342 Crepis te£torum, 3*

343 Hypochaeris maculata, t. Slåtter-kulK

544

s
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344 Cichoirium intybus, \^ Vågvlrda*

^34f ArftiutÄ Lappa, 3; Kärrborran

34(5 Serratula arvenfis^ 3. Aker-tifteL

347 Echinops fphi^röceph. 3* BoUtiftel*

348 Carduus lanceolatus, 3. TifteL

*34P paluftris, z. Kårr-tifleL

3 j-0 heterophyllusjté GuUborftce

35*1 tnarianus >

*3yi crifpus, z.

355 acaulis^ Zé

354 Carlina vulgaris, t.

*3ff Tanacetum vulgäre , 1. Renfana.

*3f6 Artemifia Abfinthiunij I* Malort.

3f7 Turtilago Farfara, Håfthofl

3f8 Petafites, 3* Peftilentz*röt«

*3fp Senecio vulgaris, i. Stenort*

360 elegans ) 1.

3(5t Jacobsea, t.

36Z Aftef chineftfis^ 1*

3Ö3 Solidago Virgaurea, t. Gullris.

^3(?4 Inula Helenium) t. Ålands -rot*

36f ^
falicina^ a- Kräkfotteté

3<5d Arnica montana^ t* Hårväxter*

PöLYöAMiA FRUSTÄANEA*

367 Centaurea Scabiöfa^ 3* Järnrot.

^368 Jaoea, 3* Knappan
36P Cyanus, 3. Blåklint*

370 Crupina,

371 eriophora^j 4*

^37z Helianthus annuus, Sölblommaa

373 Rudbeckia laciniata, 3*

C a MO-
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MONOGAMXA*

574 Jafionc tnontana, ä. Monkcé

*'37f Viola odorata, Äkta violcf.

^376 tricolor, Styfmors violér^

GYNANDRIA- dIAndria.

577 Örchis bifolia^ l. Yxnegrås^
.

378 Öphrys Monorchis, Honungsbloöiiäa

J7P Serapias Helleborine^ 2.

MONOECIA.
TRIANDRIA*

«2go Carex äöutå, ä. Bläftafr.

381 Zea Mays, Turkilkt hvete^

TETRANÖRIA.

38a Betula alba, 2. Bjoik^

58^ Alnus, 3. AL
PENTANDRIAi

584 Amaranthus caudätus, i.

POLYÅNDRIA.

^Sf Quercus Robur, Ek^

586 Fagus fylvatica, Bok.

387 iPoterium Sanguiforba, I*

388 Corylus Avellana, 3^ Haflel^

MONADELPHIA.

^89 PinusAbies, ä. Gran»

SYNGEfJESlA.

390 Cucumis fativus, * Gurka.

3Pi Melö, lé Melon.

3Pi Cucurbita Cicrullus, z. Vatten- melon^;

395 Pepo, 3* Pompa*

3P4 Bryöniaalba,

t>IOÉ-.



I774* J^"- ^^^^ 3^

DIOECIA/
DIANDRIA.

3Pf Satix viminalis, 3. Korgpil,

fragilis, 3- Pjl-

*?P7 capreaD 3»
Sålg.

3P8 cinerea, Gra •vide.

^3PP myrtilloides, 3.

40g pcnt:andra^ 3. Vekar.

TRIANDRiA*

401 ^mpetrum nigrum ^ 2. Kräkens;

PENTANDRIA.
*402. Spinacia oleracea, if Spinat»

GCTANDRIA.

403 Populus tremula, 3- Afp.

ENNEANDRIA^

404 Mercqriajis perennis , 1.

MONADELPHIA^

40f Juniperus qommunis, 2. En.

POLYGAMIA*
MONOECIA. /

4cd Acer platanoides, 5* |1.6nn,

DIOECIA^

407 Fraxinus öxcelfior, 2. Afk.

De orter, fom hafv^ zifrorne J% 7,^ ? brede

vid fig, bemärka, at de åro mindre eller mer

begärlige for Bien: (åfom, de med i tcknadc

befokas af Bien, men iblan4 jåfom nod-brod,

z an mera fmakelige. 5 aldramåft.

Jag menar mig vara den forfle och ende bårr

tils, fomobfervcrat , at Bien draga Honung och

C J
Vax
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Vax af de med * mårktc Örter, Dc ofriga bar
jåmvål Dodor Hagstrom funnit:,

På det de, fom icke kanna de Latinfka nam-
nen, Kia hafva någon nytta af denna Flora, har
lag tilfatt Svenfka namnen, på lå iiilnga Orter,
fom dem hafva bekommit.

^
Når Krusbårs -bufkfn florerar, harjag alla år

inarkt, at Getingar och Humlor framkommit,
och deffe bullar, til intrång i Biens foda, fli'

ti^gt befokti hvilka jag derfore, under det d?
pa buflvarna famlat Honungen, afklipt med en
långPappers-fax, och har jag pådetiåttet, vid
denna tid, flera är tilbaka, dödat från loo til 3oq
Getmgar, famt lika många Humlor, om ej fle-
ra.^ Räknar man til höften, efter hvar Geting,
jfrån loo til looo ungar, lå fer man, huru män-
ga af defla Biens fiender blifvit på det låttet
undanrodjade Nyttan af detta nederlag har va-
nt, at jag fedan, fommaren igenom, fållan fedt
någon enda vifa fig framme vid Bi - flockarna
eller pä Blbmftren, At Humlor åfven vid fam-
ma tid och tilfålle bora dödas, tyckes vara an-
geläget, hålft jag mårkt, huru defla draga Ho-
nung ur alla de blomfter, fom Bien befoka, och
utom dem, fl:råcka fin fnålhet til många andra.
En Bi-ågare bor derfore hafva Krusbårs-bufkar,
ej allcnafl: ttl egen nytta och foda for Bien, u-
tan ock til läckemat for Getingar och Humlor,
fom, vid deras forfta ankomft om Våren, lätte-
ligen kunna, til någon del, i den trakten uto-
das, hvareft Bi-flcotfel idkas i da deremot detta
längre ^fram omojeligen kan vcrkftållas, fedan
|Crosbår5»bu{kaj-ne utblommat, och defle kråk

foka

/
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fåka fin fSda i hSgre Trån. F5r Biens ftuU, har

jag planterat Krusbårs-buflcar, ej allenalt i 1 ra-

garden, utan ock i Ängar och Hagar.

År 1771, i flutet af Julii månad, forrån Bicn

fielfve begynte hata Vattu-bien eller Dronarne^

dödade jag pä en vecka, uti en enda Stock, fora

förut gifvit z:ne Svärmar, 61 io Dronare, men

lemnade ändock mänga åt Bien, at med dem gö-

ra efter behag. Man fer håraf myckenheten

af deffa Vattu-bin, och tillika angelagenheten,

at vid den tiden borttaga deOa onyttiga fpis-

gåfter, hvarigenom mycken Honung blir bc

fpard, fom annars, til agarens och Biens Ikada,

bortmiftes,

Det fynes , fom Bien ej använda fina fotnin-

gar til Vax, utan til Honung. Jag i^ar lagt

dem i kokande vatten, for atfc, om deraf blelve

någon feg materia, fom liknade Vax, men de

hafva aldeles fénderfmålt. Hvartil tjena de Vax-

bållar fom infåras, fedan en Stock årfullbyggd»

utan til Honung? Jag har flere gånger fcdt, hu-

ru Bien med fin tunga upflukat de Vax-ballar,

fom på (kåggep, uti trångfel, affallit. At der-

fore af deras gula, gröna, roda och hvita tot-

ningar, medelft varma i Stocken, m. m. gores

Honung, tyckes vara fannolikt. Medenbrun-

. aktig kåda, fom Bien håmta af Bjorke-knoppar,

igenfmetas alla fprickor och opningar pa Stoc-

karne. Om de vidare deraf til Skottens byg-

gande fig betjena, fom all anledning år at tro,

har iag icke ånnu med full låkerhet kunnat ut-

röna. Denna kåda framfores ifven på bakbenen,

hvilken ibland, under ftark vårma, affaller, och
' G 4 t)^'^
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hVir faftliggande pS Hcågget, och dar km
Clas. Det bor fes efter, dar ingen Bjårkeftag
ar, hvad d| i ftåilet gagnar dem

^

Til framdeles utforflfande, framftålles denna
traga

: Mdme Bien icke hafva något hggnings-dm-
ne inom

fig i jjelfva naturen , hvarmed de göra fi^m fhott? Efter min tanka, tyckas några exerr,.
pel detta til en b5rjan uplyhu Det hå,T<Jemm granne för n2gra är fedan, at tjufvar fårft
I Januam borttogo nåftan all Honung utiir en
iJi-ftocK Ägaren, fom trodde, at Bien hårige,nom ftulle hda hunger, tog några öcott med
l^onung utur en annan Stock, och gaf dem til
toaa, När /aren kom, och flcotten flculle utta-
gas, voro de i Stocken il täftade på alla fidor,
tom hade de ifrån bårjan d?.rftådes varit byaa.
^e. Forleden Martii Tatte jag til mina Bi ett
Ifeott med Honung, fom pä lika fått blef faft-
Ijmraadfyid Stocken, innan Bien nägon dag va-
rit ute. r>Jär en Svärm inkommer i cn ny Stock,
PQh hela dagen derpä infaller rågn, fySas lika- .

tunt z a 5 fma ftott tredje dagen vara bygg-
de. Man fer hos Humlor och Bin, huru fof:
mngarne hgga i piporne férvarade. Har icke
^likesmafken mom fig den materien, hvarmed
han bygger fitt hus? Pä famma lätt förhåller det
iig medbpmdkrne, Qch flere andre flagter ibland
Jnfccterne, ^ '

*

Jag fåreftäller mig låttcligen, at denna nya
ypgift blir , forftone nekad, iäfom aldeles ft/i-
dande emct allmänhetens férra tankar i detta äm-
ne, och borde läledes ej den famma framlågpa}
picn den torde kunna gifva anledning for He-

re
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re, til at närmare utforflva, huru det fig hår^

med förhåller , och kan fanningen pä flutet här-

igenom klarare framkomma,

BESKRIFNING
Få et nytt Fijkeredjkap ^ upfunnet och

med nytta jårfokt

af

CARL JACOB HEUBI^EIN.

Af alla Fidcebragder^ fom i ftromar brukas,
åro Ryfsjor tormodeligen de mäft allmån-»

naj men om deras fammanlåttning år fädan, at

^lermed kan vinnas den måfta fordel, har ånnu
fsj blifvit påtänkt, at med flit uirona.

Om man ville underfoka, huru mänga dags^

verken dermed förloras^ huru mycket Lin och
Hampa derigcnom forfpilles> huru de båfta och
råtafte åmnen til tråd årligen nedhuggas ^ och,
det fom år betydeligaft, at måft Lek-och Rämm-
fiftar dermed Kängas : funne pian ofelbart , at med
deras nyttjande i Stromar tilfogas ofs liten eller

ingen formän.

Laxen, fom onekeligen år den kofteliga (le

af våra fifkar, läter aldrig tänga fig i vanliga

Ryffior,utan med Pata-gårdar och koftfama byggr-

nader, m. m. Deffa forderfvas ofta af flod och
is-lofsning, hvilket fororfakar ganfka kånbar for^

luft, lä val til koftnaden, fom miftninffen af
Fiftvet.

^

^ G I Af

i
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Af anförda y med flere orfaker, fomcj rum-
itiet tillåter at upråkna, har jag fått anledning,

at tanka på något ^nnat ^ fom med ftorre fordel

kunde nyttjas^

Uti Clara Älf, fom har fitt utlopp i Venern
och år ibland de fifkrikaftc floder, hade jag til-

fålle, at anftålla ätflcilliga forfok, hvilka, efter

några mifstag, til flut lyckades for mig.

Strax efter is-lofsningen begynner Slommen,
(Fauna Svecifa bj^)* at ftiga upfore Älfvcn.

Han fångas til myckenhet i Ryflior, hvarmcd
hela Älfven beiattes, lä at man knappaft kan
med en Båt trånga fig fram vid ftranderna, Pä
någon diftance kan ej annat fes, ån fom dår vore

cn tåt och qviftad fmäfkog. Laxen begynner
^fven då at ftiga upfore Älfven. Ehuru ucygg

och varfam han belkrifves, låter han dock ej

hindra fig af nyfsnåmnde fifkebragd. Det foll

mig underligt fore, huru han kan leta fig fram

,

ptan at en enda nägonfin uti defla Ryfsjor va-

rit fångad, faftån de åro tåmmcligen ftora, och
på två alnars djup råqka alt up til vattubrynen^

Jag tänkte dock, at de torde vara for fmå, och
forfokte derfore, at foroka der^s ftorlek, i hopp
^t dermed fånga honom. Til den åndan förfar-^

digade jag Ryfsjor, hvilkas bågar beftodo af 5

alnars diameter 5 och ingängarnes ftorlek i pro-

portion, med hvilka jag nåftan inftångde hela

Älfven : men forgåtves. Laxen gick dem for-

bi , utan at en enda fängadps. Jag gaf då alt

hopp forloradt; men då jag ofvervågade Katfors

natur och mera fordelaktiga inrättning deruti,

at Fifken lä val vid bottnen, fom vattubrynen.
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Jean inkomm^i, fick jag derigenom anledning, at

inråtta detta nya FifbcredlKapt Sedan jag ge-

nom åffkilliga forfok lare, at det rått och pä
tjenligt ftgUe utlåtta, fångade jag ^^ageligen der-

yti Lax, fä at min moda och fcöftnad derige-

pom blefvo anfenligen betalte.

Efter Kongl. Vetendvaps Academicns befall-

ning, har jag nu åran, U på detta Fifteredfkap

ingifva hosfoljande ritning och belkrifning.

Tab, IL och IIL Fig. h foreftållcr nedra

bottnen af fjelfva Karet,

Uti Släen^^? hvars ftapnad kan fes af Fi-

guren, år midt uppå eller vid BB klykan af

tvårfläen BBB intappad.

Vid åndarne JPD inbäras granfprätarne DCEF.
Sållari får man dem nog länga och rata, hvar-

fore de kunna fkarfvas uti £, och med beck el-

ler ftåi-trå lindas. Pe åro inflcurne uti åndarne

af fläen CCy och åter fåftade i den famma vid

fedan de formerat bågen

Språten GHG inbäras uti flåen CC vid G 7,

och fedan han formerat bägarne G//, inlkårs vid

JFf ftrax utom hålet i på undra kanten af flå-

BB,

Bogningen af defla bågar fes af ritningen
^

men diftancen GF^ Fig. ! 4. bor uti en ftrom
vara |::del af CF, och uti ftilla vatten f :del, af
orfak, at Fifken uti ftrom mäfte altid röras i

ftromens direftion, hvarfore han ej lä fnart kan
leta fig ut, fom i ftilla vatten.

Vid fjy », n, ny åro fmä häl bårade, genom
hvilka fpånn-repen trådas j de åro lä tjocka fom
fmala tömmar, och fammanbinda bottnarne, famt

for-
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formera ingåflgarnCf Deflc rep bora forft flråc*

Icas och fedan blotas, at de må krympa lä myc-
ket, fom i Ijelfva ftromen, innan fpånn-ftorar*

nes långd efter dem pafFas.

Spånn-ftårarne LL Fig, 3, fåftas med tappen

m uti hålen //, på nedra bottnen, men ofra ån?»

dan fåftas i motfvarande flåen, med en fkära-

Med defla fl6r^r fpånnas 6fra och nedra bottnar?

ne frän hvarandra, iå at repen ftä helt ftyfva,

på det ingångarne ej må andras af ftromcns rin-

nande. Om fpånn - repen blifva flappa, knytas

de ftarkare tilfammans.

Härvid märkes, at nederfta bågens flå CC
bor tilhuggas uti bugt, fom Fig. 4. utvifar,

på det hon ej genortj fpånningen mä gifva fig

från bottnen, ochFifken derigenom lemnas 6p-

ning, at foka fig våg inunder; Men om bott-?

nen år ojåmn, £å täckes nederfta bågen med
gammal not.

hh Äro hankar, fom inbåras det nårmafte man
kan in til fpråtarne

, pä det ingen opning mä
blifva imellan Ryfsjan och Karet. Genom defle

hankar nederfläs Storarnc -PP, Fig. a*, på hvilka

Ryfsjans nedre flå xx kommer at foras up och
ned, medelft dragftakarne QQ, fom åro inflcur-

ne och med en pinne fåftade i flåen, hvilken år

forfedd med hankarne II, at den kan ledigt lop^

pä ftorarne PPy Fig. 2. Härigenom lättas myc*!-

ket arbete, fom med de vanlige Ryfsjors vit*!»

tjande brukas.

Sedan bottnarne på forr omrörde (att åro f5r-

lärdigade, faftbindas notvåggarne til Karet rundt

pmkring fpråfarnp. Emedan garnet i longånr

gar-



garne af rundningen ^käckar fig tilfammans, ut--

fpånnes det med de fmala granqviftarne ed ed^

Fig. 2. hvilka pä fpånnrepen faftbindas»

Medlerfta ftycket behofver ej med qviftat

fpånnaS) emedan det af Stromen utkaftas, un-

dantagande i flfilla vatten*

Vid E fåftas armarne ETy Fi^g. t., hvilkas

långd. efter Flodens bredd och forefallande om-
ftåndigheter kan determineras.

For ofrigt kan ftorleken pa denna Fifkered-

fkap afpaflas efter Stromen^ Det hogfta Hian

på en liten Fiflcarebät kan handtera, år4j f til

6 alnars bredd , och 2, J til 4 alnars hogd, fom
mätes^ det förre efter flåen-CC, och det fenare

efter fpånnftorarna LL^ Vig. dock obferveras^

at det på djupt ftålle ej gerna låter fig göra*

Sä fnart itiail til utlåttning åf färdig, utro*

nes, lä mycket mojeligt år> bottnens befkafen-

het, och då man funnit et tjenligt ftålle, dra-

gés et tåg tvärt ofver Stromen , p det den ena
lättare kan detigenorii dirigera båten efter den
ändras åftundan> men öm Stromen år for bred>
får man noja fig med nedftagna hållftakan

Stolpen R, Figi f . hvarpä Karet fkall hän-

ga, bor vara lä ftadig, at den ej af Strommea
Ivigtarj hvilken forft med en klubba nederfläs>

men om bottnen beftär af Saiid , duger det ej at

xtied klubban ncdflå ftolpcn, utan mäfte man då
rugga den lå länge, til defs den efter behof är

nédergången 5 fedan lyftas bågarne ofver Stolpen,
och nedflåppas imellan de til den andan gjorde
kiykor, at federmera med fpänn - ftorarna fpån-

nas. Derpä ikjutes Karet til bottnen, och fta^

kar-
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kafne PP nedforäs genom Hankafna med
hvilka ftorar det lä fåflas, at tvårfläeti BB^ Fig.,

i. på det noga<le måfte utvifa Strömmens dire*

ftions*linea^ hvilkeh mati med et fnore, bundet

pä en kåpp^ kan förut utröna.

Öfveraa Stolpen F^g-^i- ft^res i råt Ii-

nea med Släen J5j8> öch hedflas i Tamma diftan-

ce frän Karet, fom Ryfsjans långd innehåller.

Sedan updfa^e^ Karet frän bottnen ^ och Ryfs-
jans undra Slå XX trades pä Storarne PP^ genom
Hankarne //, hvarcfter dragftakarne Q Q fåftas

med en pinne i nämnda (lä , fom frammanfore

fagdt år. Den ofre fläen Zif lågges ofvanpä,

mellan ftakarne PP^ och tlyfsjän med Karet fkju-

tas derpä ned til bottnen ^ famt fpånnas med drag-

ftakarna O ^ > at ingen opning af Sttomen må
fororfakas^ hvilken fpånning genom hankarna KK
bibehälleSi

At federmera becjvåmligen anfa och torka

FiltredrKapet, år nödigt åt faftfpika vid Stolpen,

hvarnä Karet hänger^ en annan flor, uti hvil*

kens ofra ända inhugges en flcura, at Karet der-

uti kan hångas* Dä Fiflve-redÖiapert pä detta låt-

tet tåftcs ofver vattnet, at anfas och torkas, kan

man med en qvaft eller viflca vål affopa den o-

renlighet, fom i fynnerhet vid Var- floder faft-

naf och lägger fig pä gafncti hvilken affop-

iiing år nödvändigV öm Fifket med någön for-

del fl^all idkas»

Fig* i. foreftållef detta Fifte-redOcap pä fi-

dan uti Péffpeftiv*

Fig* 5. foreftåller detfamma 1 Perfpediv frara-

fore, där Fifkens ingångar vifas, {{tnnnn).
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ANMÄRICNINGAR
f^id Lapcfijket t Hällåndjka Stråmmarney

GEORG MARIN,
Ordin. Landtmåtare i Halland*

A t beftrifva låttet, hurii, ocli ftållen hvarelt:

Laxen i Halland fångas, vore for vidlyf-

tigt, och lemnas til lågligare tid % hålft det ock
(kaffar foga nytta, emedan vi vete nögfämt låt-

tet at fänga och utoda Lax^ men hafve litet

éånkt pä^ hUrU denna iangft> genom aktfainhet

och god hushållnings ^ktlllé kunna fotkofra fig

och blifva ymnigare.

Strortiiöärrte håif 1 Halland iiafva likvål alU

dert likhet^ itied de Norrlårtdfke, af Herr Nil«
GissLEft^i KorigL Vetenfkaps Acadetniens Hand-
lingar fot ar t7f I ^

belkrefne^ at de vid Mafs-

bandet öch vid Amyhnihgafue Upgrunda och ga
iget1> fjelfva fatigfteti år ocklikderi^ at det aii-

fenligén aftager^ (å i de Hallåndfka fom i Norf-
låndftä Älfverha. Svenfka Laxfifket år derforc

af 4ika befkaffenhet j fom det Skottfta for flere

år tilbakars varit ^ vid Staden NeW Abefden^
dåf hade fofdomdags varit det anfenligafte Lax-
fifkc, mett det köm fedanjä åf fig, at Lax var

dåt ganfka lållfynti Jag onfkade^ at vart Lax-
filke ock kunde likna det vid New Aberden
deri^ at det lyckcligen kunde foråndfas til ym-
nog fängft igen^ fom med det förra fkedt^ ty

nu for* tiden utfores ärligen frän famma Skott-

fka Stad flere Skeppsladdningar infaltad Laxj
men
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men detta ftär hvarken at -erhålla eller foririö^

da, med mindre Skottlåndningarnes i lenare aren

brukade iått^ ät bota fin forlull, af pfs åfven efr

terfoljes; fom endaft beftar deruti, at fränjulii

månads början til flutet af Februarii^ dår, vid.

fvårt ftraff, år förbudet, at fånga liten eller ftor

Lax^ eller Lax-unge, fanit den ofriga tiden på
året vid lika ftraff forbudet> at bruka någon Fi*

fl;e-bragd^ hVari Lax -ungar eller fmä Ldx kun-
de fångas. Denna lag hålles dar obrottflig, {å-

fom mig af trovärdige Månn år beråttadt , fom
fjelfve varit åfyna vittnen hårtil, famt fedt den
fordel j fom genaft derpå folgt^ genom en gan-
flca ymnig fängft. *

At Laxens aftagande i våra Stromrrtar hår-

rorer aldramåfl: af Afvelens och Lek-laxens of-

vcrflodiga och tygellofa fångande , år både fan-

nolikt och bevifligt, når man befinnari r rmo, at

denna Fiflc foker Strandcrne och Strommarne,
dels fåfom fitt folum natale^ dels, fom någre på-

fta, at i Scrorhmarne afflcudda fig den Infeét^

fom i opna Hafvet fäftat fig på honörn, men
hnfvudn^keligafr^ at lägga Afvel^ och at defto

lättare fkilja fig vid fin Råmm, fom Herr Gis-
sLEk tydeligen i anförde Köngl. Academiens
Handlingar vifat. z:do, At i Hallåndflve Strom^
inarne och vid Strandcrne fängas> ifrån Februarii

c niänads flut^ clle.r lä fnart Ifen gått bort, och
til inemot flutet af Maji^ ftor blank Lax^ fora

väl har Rämm i fig, men ganfica liten, i pro^

jportion mot Fiflcen, och ganflca faft ^^ iå at hår-

äf flutas kan> at defs lek -tid är nog iangt fram^

men at Laxen kommer til Stranden öch in uti

Stremmarne, antingen (åfom til fin fodflo-orr^
' eller
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cfler for det haii håldre vil uppehålla fig någon

tid pä Sommaren i färfkt vatten, . eller ar af-

flcudda fig 'fin ohyra, eller ock tor alla deffa

orfaker fkuU farnmantagné , är nog klart 5 och

at han innan Olofsrnäffan foker Hafvet igen,

bevifes deraf, at den, fom fliippit förbi de Itä*

ende FiflvC-bragder i Stronimarne, kommer til*

baka, och ftadnar ofvan f6r Fidvct, gar icke

ölcr iip tore, vitan, lä fnart det blir varmt i vä-

dret 5 och litet vatten i Strommarne, Händigt

gar ut vid Fifket ofvanfore, och föker efter häl

at komma igenom neder ät Hafvet. Men om
denne lagt Afvel, eller icke, kan man ej lä no-

ga veta, emedan denne utfvultne och merendels

oduglige FiOm ^^^^"^ iangas med Ljufter el er

Mete, och hår kallas Hällftafver, har hvarkeri

Råmm eller Mjolke: om den antingen lafomi

Afvél blifvit utilåpt, eller af hunger , under Fi*

Ikens ftäende i Strömmen, forfmålt, år ej utrönt;

dock år det fenare troligaft , emedan ingen blif-

vit varfc några Lax -ungar om Sommaren eller

Höften, fom dock (kulle (kedt, om Fifkendå flåpt

Rämm, och deraf blifvit Afvcl.

I medio Martii, f;ngas i Falkenbergs, La-
holms och Halmftads Aarne en myckenhet Lax-
ungar, af cn fingers långd, lä vål i ftaende der-

til inrättade Fiflce-bragder, fom med metande ^

emedan vid denna tid Lax - ungarne foka ät Haf-
vet. Antingen det år delTa, fom komma igen

frän flutet af Maji til Olofsmåffb- tiden, eller

det år förra årets Afvel, kan man ej fä noga fä-

ga. Defle fångas dä hår, under namn af Hal-
läxe, från 5 til 6 ä 8 markers vigt; någre om
ett hälft Lifspund j flérre kan vål ock under den-

D na
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na tiden fås, men icke til betyde! ig myckenbd^^
Från OlofsmåfTo - tiden och hela höften framåt,

fångas den ia kallade Borlingen , til myckenhet,
fom jåmvål då ftiger up i Strommarne. Denna
år åtfkild från Blank-laxen dengenom^ at denna
är grå på (kinnet, kortare och bukigarc ån dert

forr omtalte, och har inga fodä flackar fom Lax-
oren, år full af Rämm,^ och Rämmen lior fotit

fmå Ärter, och fitter mycket loft iRåmm-kaf-
lanj Hannarne åro fulle af Mjolke^ lå los, at

då Laxen litet härdt krammas pä buken ^ rinner

Råmmen ut af Fifkeri. Denna fift omtalte är

den råtta Lek -och Afvel- Laxen ^ fom ock, la

mycket mojeligen (te kan, hos ofs fångas. Med
en lådan Hona forftores mer ån tio gånger få

mycken Lax, fom pä ett år kan tängas i en af
Hallåndfké Strommarne^ emedan i omnämnde fe*

Vetenlkaps Academiens Handlingar pagi 127^
en Hona befkrifves haft 25040 Råmol-körn^
och altiä lika mänga Lax-åmnen. Stor (tada år^

at fånga lådan Filk^ fom dértiliiied år af fogä

vårde pä bordet.

Hårtil kan man låggä^Stromniarnes upgrund-
ning, fom hårrorer af i Amyhningarne indrifveri

Sand och Flyg -fand frän landet j fom finnesvid

alla Älfvarne i Halland^ undantagande? Rolfs-

och Kiofter - åarne , hvilka feriard likvål . åfven

f
runda up af Sand j foni (käres ut vid Abråd-
arne, och tillika med Grås^ Lof och annat

^

föres ned af Strömmen^ til defs den motet^ Sand^

Tång och Gyttja, fom föres in af Hafs- vågen
och ftadnar^ dar vindens och vågens kraft blir

jåmnlik med Strömmens kraft j hvilket altid

Tkcr innanföre, uti eller ftrax utom Amynnin-
gcnr



gen t ty defla Åäf falla Ut i gfUnda Sandvikar
|

hvarifrån år ttier åtl en mil til Hafs^ tä at ock

i^idvct i défla fenaffe rnåft kömmer ärt pä Vader*

leken. ^ De i Falkenbergs^ Halmftads öth La*

holttis Åarna ftäende rifke- bragder byggas tVät^S

oPvcr rtedail föf Sttoftimen^ lå for| det vid Is*

lofsniiigert (ke kärt^ ej längt frln Amyriningetii

famt göras aldéles tåta^ ät^ fedan de årö bygde^
ingeti Lax kan konima längre up^^ thed mindre
någöti ftårk flod bryter hal pä FiHcet^ da fttäx

ett åhnat öfVanfåre motctf hvaråf foljef, ät Lä*
xert ftånges ifrån åt komma up i Strémmatne^
hvaffcft deii (ItUlle flåppa fin AfveL

Måraf finnes^ åt Laxeti> ia myekét mojeligt

år^ ålla tider pa året fångas och utodes^ öch
år tföligt^ at dé årö få;, fom kömrnä up i

Stfommårne öch Undgå månni{l:jo - härtd ^ eller

Icmnås tid at Ifeka Ut; Den Afvel^ fom defle tå

käfta af fig^ har ödk iiög fiendef ömkfihg fig

i fitt Éiemertti hVäfaf ej aiirtät käii foljä^ ått ät
Lax- afVelert helt öch hållet fofodeS^ eller åtmiila

ftotie minfkäs och tager af^ hvilket ock i ijelf*

vä verket befinnes (ke, Utärt ät afidfe örfåker
dcrtii^ In de fédätt befti^efnei kUfirtä UpgifväSi

Til fåtekommande^ af älk deffa hinder foif

Laxens fofåkande, vågar jag fofcilå^ om det
icke (kulle finnas tjenligt^ irrilö^ At afrtcaffa al*

lä Pifken iiafä Vid Amynriet i Strommarne, ellee

ät ätminftone på dem^ lå vål föm på alk Pirtreit

öfvåftfore^ dert lå kallade fCurtgs-ådetn holles^ én**

ligt Läg^^ ftåndigt 6pert^ fa ät ej all Laxen
ftrax Vid Amynningen motades och äfholles at
fa upftigai hvärigenom öek troligt åf j åt riiart*

Ö 4 ge
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ge affkråmmas och vånda om igen til Hafvet-

z:doj At vid härdt ftraff förbjuda, at iånga nå-

gon Lax-unge , hela året igenom , famt Lax ef-

ter Oiotsmåflb-dag, och i Vinteraiånaderne, til

Februarii månads början; och ^:tio, A t vara be-

tänkt pä någon utvåg til Ström oarnes uprens-

ning, och Flyg-fandcns dampande, lä vål i af- '

feende pä Lax - fång Ilen, forn pä Scgelfarreii

til Ståderne Laholm, Halmflad och Falken-

berg, hvareft Fartygen nu måfte ligga for opna
Sjon, forn forr kunde gå in i i\arne up til Stå-

derne, få at alla varor, forn liolcdes ditforas,

nu måfte foras pä Pråmar, en och en half mil

och derofver.

Om iådana forfattningar vidtogcs, och fom
fig bor handhades, flcuUe, genom den Hv^gllas

vålfignelfe, en ymnighet Lax infinna fi^r i vå-

ra Strömmar, och hundradefalt betala den lilla

faknad af de fmå Lax- ungarne, den utmigri-

dc lä kallade Hallftafver, och den magra, men
rämmfuUa, Borlingen.

BERÄTTELSE
Om en art Gangranåfa Flackar och Sär,

fororfakade af rd Bolmråtters ätande^

infånd af

CARL M. BLOM, Pror. Medicus,
Ledamot af Vetenlkaps Socleteten i Bafel.

Bolmörten, Hyofcyamus niger, (Linn. Fl.

Sv. ifp-) har, ifrän äldre tider, varit bå-

de
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de utmärkt och kånd for fin forfoffande, giftiga

bch phantaftifka verkan pa månniflvans kropp^ /

Wepfer talar om en, ej mindre lojelig, an

omkelig håndelfe, med några Benediftiner- Mun-
kar i Kloftret Rbimjpy fom, är 16^9 den f. Martii,

. ovetandes kommo at åta Bolmörts- blad, blan-

diide i en Sällade , hvilken flcuUe tillagas af Ci-

phofjum. Forloppet var dervid följande.

Pä Trägårds -lången, dår Cichorium vaxte,

ftod åf-v^en Hyofcyamus* Trågårdsmåftaren, fom
plackade up bågge flagen, ftilde vål det fe-»

nare forgfälligt ifrån det förra; men Kocken,
fom ej vifste hvarfare fådant fkedt, blandade
dem åtei* ihop, bar dem i koket, och anrättade Sal-

laden pä bordet. Munkarne äto deraf med myc
ken fmak ; men lä fnart de ©m aftonen gått til

läng«, begynte giftet at verka# Nagre blef-
* vo dä anfallne af Svindel > andre kånde ett brän-^

nande pä låpparne, pä tungan , uti halfen och i

fvalgetj fomlige fingo grufveliga flitningar i ma-
ge och tarmar. Men detta alt var icke nog 5

man läg vid midnatts-tiden en ån bedrofveligare

förvandling. En af Patres blef lä fvag och ut-

om fig, at man fruktade for hans lif* Bland
dem, fom gingo up i Kyrkan til at forråtta

Bönen, kunde nägre antingen icke fe at låfa,

eller blandade de orden om hvarandra, läfte och
fongo det, fom ej hörde til åmnet-, hvarfore man
nödgades Ikicka dem tilbakars: Deremot andre

tyckte fig, i ftållet for Bokftåfver , fe idel My^-
ror och andra ohyggeliga Skrid -tå i Bockerne
kring krypa. En af dem, fom var Skräddare,

ville om morgonen lätta fig til fiti; arbete, men
D 5 kuiv
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kunde icke en gäng fe^ ån mindre tråd^ på Sy«
jiäleq : Sedaq hans Lärlingar bulpit honörn til

ram bårmpd;^ hegynte h^n fy i men, Tom hgq

tyckte, at SynlTen hade
3 fpitfar, ftack haq

lig vid {lyarje ftygn, antingen i fingren ^Wev

kniet,

3arrejib formaler5 at han fcdt af Bolmrot*

ter fqrorfqikgs en dodelig Hydrophobie: Ett-*
WYLt-EEi, bladen, kokte tit Lav^ment, gjort

yrfel ocb raferi : Matthiqlus, at Bolmfrq åftad*

koqiniit fånighet i STp:pMAN ocb Slqane , Jtt

de verkat RaTi^ri 3 Svindel ocb en djup fåmn:
At foftigj^ de gnm|rkningar pm Convqlfioner,

Minnets, Syneps och andre finnens forluft, fom
deraf kommit, och fä vål uti E4mburgfh^ f^årfö^

ifHi fp ni Epbem. Nat. Cur^ på flerp ftäljen pm*
Jajas,

Pe tiUålHgbeter jag af rä Bolmrptters åtan^

^€ blifvit yarfe, beflyrk^ v^l, i det m^ftar bvad*
de nyfs anförde Aiiétprer pm Bojmortpris gif-

tiga yerkan hittils ^r pbferyeradt} men fom de

derjåmte fort med fig en lårfkild och, fä mycr
Jfet rpig kunnigt an ånnii gldeles obekgnt åkomT
jna^ nemligen en mängd af gangraenSfa flåcr-

kar ocb lår ofver kroppen^ lä bar jag trodt mig
til Ivongl. Acadgwien bor^ inlemn^ b?råttelfen

flerom?

En tjenfterdrång, nlgr^ ocb 2,0 är gammal,
fom ar 1772, tjente i He^emora Stad, fkuUe om
Värpn faqima är ät fin Husbonde upgräfya en
ICål-lang. Under grafyandet fann han i jorden

nägra rötter, fom han, til utfeende ocb fmak^^

tyckte likna Palfternackor, dem han ät np,
ppraf ficl^ emot ipiddagen ett bwnande i

ma-
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magen och en olidelig torft, lå at han mäftc

låmna arbetet och ga hem. Vågen var val icke

lang, fom han hade at gora^ men han blef der*

under lå trott, fomnig, yr i hufvudet och fvag-

fynt, at han knapt orkade eller kunde fe, hvart

han gick. Ändteligen kom han in pä fin Hus-
bondes gärd, och begårte med mycken häftig-

het dricka, det han fick, och med glupfthet

genaft utdrack. Pä drickat fordrade han mat,
hvilken åfvpnledes framfattes^ Han ville nu åta>

men, i ftållet for at taga med fkeden i fatet,

förde han den pä . omfe fidor derom , och be-
gynte til flut fvårja ofvcr Pigan, fom han men-
te velat gora honom (kalkftycke, och gifvit ho-
nom ett tomt fat. Hans Husbonde märkte nu
håraf, at han yrade, och bod honom gä at läg-

ga fig. Han emottog tilbudetj men dä htn (kul-

le gä utfore gärden til Dräng -kammaren, fom
hade nägra trappfteg utanför dörren, begyn-
te han i det ftållet klifva upfore en Går*^

des-gärd, och, pä tilfrägan, hvad han årnadc

gora eller hvart nan ville taga vågen, fvarade,

at han gick upfore trappan, fom bar til kam-
maren. Han leddes altla härifrån in, afklåddes^

och lade fig 5 och var knapt kommen i lång^
forr ån han fomnade. Detta var vid pafs kU 5

e. m. Sömnen räckte, utan uppehåll, til kl. 7
följande morgonen* Då väcktes han val up>
men han klagade ofver mycket ondt i hufvudety
talte utan fammanhang, och, då han (kulle klä-

da pä fig, bar fig |nnu ät, fom hade han al-

deles varit ifrån fina finnen. Nu blef Husbonden
illa vid, och fkickade efter mig. När jag an-

kom, fann jag anfigtet vara mycket rodt och

D 4 up-
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upfvullet, ögonen glånfande och brutne, famt

til utfecnde fom hade han varit drucken eller

tagit Opium, och Pulfen fyllig och härd. Jag
f^^ägade om orfaken til hans belägenhet^ men
mig kunde icke gifvas något annat fvar, ån at

han hemkommit ladan dagen förut frän Kal-*

gården. Håraf foll jag på den tankan , at han
dar måtte funnit någon giftig rot, fom han up-*

Ititi och tilUyrkte derfére, at man genall ftul^

le gifva honom Fm'-dttikay til ert mat-fbedblad

l^vaije |::dels timma. Detta verkftäides ock, och
han hade redan, innan kl. 6. om aftonen, in-

tagit deräf något ofv^er ett .qvarier.j Vid den^

na tid befokte jag honom andra gången, och
famn honom hu tämeligen redig, famt fornåmli^

gaft klagande ofver ett brännande och flickan-

de uti huden, det han tillika berättade vara i

£yni?ei:het -Hånnbart pä lår och ben.^ Nyfiken,
at fä ft, Qm något utflag dertil kunde vara or-

fokéji, låt jag honom draga af fig ena Strum-^

pän, och blef då yarfe en hop fvarta Fläckar

9ch, Blåior, h vilka fenäre dels voro upfyllde

med en brun -gul lympba, dels fonderfprångde

9ch, i bottnen fimt omkring roten angripne af

Brand. Fläckarnc voro af vanliga fkjut-hagéls

ilorleki ' och bläforne famt jåren fom de gjort

af eh nägejs omkrets och bredd. De fumios„ock
icke allenaft på benen , utan åfven pä armar och
rygg: Och fom de for ofrigt ej fyntes vara af

någön elack art, uran fift mera utmärka ett Ex-*

anthema criticum , verkadt af den intagne Ät-
tikans lä låt jug honom, utan ombyte af något
annat medicament, bårmcd fortfara, och hade

d^t npjet, innan rniddageii d^n påföljande d^gen,
^

: och
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och fedan tillika en ftark Diarrhée honom om
natten åkommit, at fe .honom' aldeles frift, och

til fina rätta finnen åtérftåld» Sedermera folg^

de denne Drång mig til Kålgården , hvareft han
funnit rotterita, gråfde up nägra af famma flag

och vifade mig, famt berättade, det han ej ätit

up flera, ån allenaft tre ftycken deraf. Jag
låt våga åfven lä mänga, och fann dem hälla 2|
Unz och i:ne Scrup/er.: -

Man kan ej nog ofta varna dem, fom vilja

plocka Gron- faker i Trågårdarna och på mar-^

ken, til mat, at taga fig til vara for denna gif-^

tiga ort, hålft om Vårarne, dä Bolmörten år en
ibland de forfta fom upkommer, och fer lä o-

fkyldig uti . Når hon långre fram pä Sommaréii
blir mera kånbar, borde hvar och en Hushål-

lare beflita fig, ftt utrota heimé pä fin mark,
och förekomma, at hon ej får lä fig.

ANMÄRKNINGAR
Om Ltbtdtbi^ honan från Amerkai<^

i^f

PE:TÉR JONAS BERGIUS.

En Skeppare r fom hade farit for frakt pä Car-
thagena i America, kom for ett par är fe-

dan och utbod til falu pä vär;^ Apothek hår i

Stockholm ett flags Americanfka Bönor, firtjan-

de i fina Skidor, hvilka han ijelf icke kände,

hvarken til namn eller egenlkaper, men vifstc

D f alle^
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allenaft, at de i Carthagena nyttjades til at gora
Black af. Sådant oaktadt^ fick han dock af^

jåttning pä fin vara, och man anmodade feder*

mera mig, at låmna om detta flags Bpnor nå-

gon närmare uplyfning, Sjelf nyfiken at ta lä-

ra kånn^ denna frukt, företog jag mig dä, ej al-

Icnaft at flä efter den famma hos Auctorerna,
Utan ock medelft forfok utröna defs art pch be-
ikafFenhet. Hvad jag vid detta tilfållet anmärk-
te och mig til minnes antecknade, torde for-

tjen^ at forvaras i Kongl. Academiens Hand-
lingar,

Defle Bönor växa pa ett Tråd, fom til nog
mångd finnes i Curaigao och Carthagena uti A-
jnerica, varandes my<?ket grenigt och ungefär

I f fot§ hogd* Pet finnes belkrifvet af Herr
Jacquin, Jtirp^ amerif. g, i aj, 12^, under

namn af Potinciana coriarh. Skidorne brukas ^

fedan de hunnit til mognad, af både Spaniorer-

na och Indianerna til at barka Låder m?d, pch
kallas af dem Libidibi. Herr Jacquin mcddc?*

lar tab. ns-f^ 3^? Titning pa en ladan Skida^

jåmte en af defs Bönor, läfom ock pa ijelfva

Eflpmcpan, ?lt i naturlig ftorlek; och har dcfs-

utom Jac. Breyniu? filf^renp afritat famma
flags Skida mecJ defs Bönor, i Plantar, exqtic. cen^

tur. ! tab. /. /. under namn at Siliqua arbo-

ri$ Gvatapanae ex Coracao infuh^ Än^teligen har jåm-

yål Herr Gassini Sonen, uti den af honom
nyligen Ijtgifne Voyage en Californie par M:r Ghap-
PE D' AiTTEROGHE, å uyo gjfvit ritning, lä val

på en Skida \\%^^iTaL 2, /. u fpm pa en af fjelf-

ya Bönorna /. ^. och det i anledning af ett Bref

han si^fff^ infiSrer från JDon Jos. AigT. de Al-
za-
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fLATE V Ramyrez, bvilken ofveHåndt defla

Skidor til K;g]. Franfk^ Vet, Akademien under

mttin af Gafc^httes^ och berornmer dem i bref-

vct (Ifom 6f?ermåtwn tjenliga for Ffrgarne om-
Jcring Mexico, til at tärga fvart med, fpm ej

thangerarj hvarvid Herr oe FoyapRoyx an*

inårkcr, at denna Cafc(ilone år ett (lags Acacia

(eller Mimofa), Men fjelfva Trädet med defs

lof finner jag ingen harva afritat. P? Bone-^

fkidprj^ fom den pfvannåmnde Skepparen hit-^

fort, hafva ej full? ut en lillfinger^ l^ngd, och
^ro ej rata, utan antingen hoprullade i en run*

del, eller krökte fom ett Latinet S- Pe åro

pa bada fidor flata, dock något (käliga på den
fom i krokningen ligger inåt, Pe hafva en mqrk
CafFérbrun tårg, och §ro något glånfande, I

hvardera kanten fynes likfom en future eUcr fog-

ning. Inuti aro de helt flata, och hyfa ovala

och ät ena andan fpitfiga fmå Bönor, varandes

meilanbalkarne på fkidorna fammantryck^e.

jag låt uti ftrom^ vatten koka ett hälft unz
af blotta Skidorna , fedan alla Bönorna blifvit

frånfl^ilda Colaturen eller gffilningen utgjorde

6 i|nz. Denna Decoft låg rod-brun ut, me-
dan han var varm, och liknade en fl:ark Kina-
decoft, hvarjåmtehan ock var tjock. Då man
tog n%ra droppar dcraf på tungan, yttrade den

enahanda verkan fonv andra adftringerande liqui-

da, och fmakade i forftone nog beflc, men ef-

teråt litet fotaktig och något ftickande, lä at

den retade til fpottning. Då man pä en gäng
tog ett par Thé-ftedar eller mera af denna de-

coft i munnen I iå fmakade han belk, hvilken

beflc-
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befkhet råckte la långe man qvarhoU honom i

munnen 5 men då han utfpottades, lå framftack

efteråt den omtalta fota fmaken, och tycktes

den blifva ånnu mera kännbar, dä man tog frifkt

vatten i munnen Br at (kolja fig. Decoftén låt

filtrera fig klar medelft grå-papper. Sedan han
fått kallna, lå marktes den belkrefna fota fma-
ken ej vidare til.

Sjelfva froen uti Skidorna koktes fedan lar-

ftildt. Dé voro i det måfta upåtne af matkår,

lä at nailan blotta fkalen äterftodo? Denna de-

coft låg emulfivifk ut, och ftotte tillika på
brunt. Den fmakade icke ftråf , utan litet befk-^

aktig.

Infufum fpirituöfum af Skidorna fåg ganfka

cbargeradt ut, och var mera rodt ån brunt. Filr

treradt genom grå- papper, blef det klart och
gul - rodt, och fmakade fom en med Brånvin ut-

blandad Kina-decoft.

Tvånne gran af Vitriolum martis flogos ti^

ett quintin af hvarje flag utaf de ofi^annåmn-

de Decoéter och Infufum. Alla blefvo fvarta,

men infufum måft, och decoden! af fröna alr

draminft.

Defla forfok utvifa, at Ijelfva Skidorna åro

långt mera ftyptifka ån frona3 och år det derr

fore icke underligt, at man i America brukar
dem at barka Låder med.,

Libidlbk^ {kiåorm åro dock ej de endafte i Ä-
m^rica, fom åro til den grad ftråfva, at de du-
ga til Låders barkande, och at dermed gora en
dugelig fvart fårg. Den lä kallade Taray fom Pere

FEUiLLeE Jwr». des oiferv. T. 2^p^ 7/2, t. ^j?, be*

ikrif-
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fkrifver och afritar under namn af Peinciam fpi-^

mfay år nog (l^iljaktig ifrån Libidibi, men bru^

kas dock på famma lått, och gjorde bemålte

pEUiLLéE dermed ett ganflva vackert och fvart

Black.

Omfider ville jag åfveil forfoka, huruvida deffa

Skidor med någon formän CkuUe kunna nyttjas

til at gora Blåck af. Jag tilblandade forft Jårn-

viftril til en ftark decoftion af Skidorna, och
fedan gjorde jag ett contra- prof med Gall-åp-
len; men jag fann, at de förra gåfvo fvagare

Blåck, ån de fenare, dä lika portion togs utaf

dem bagge, hvaraf man bor fluta, at Gallåplen

mäfte vara mera Äyptiika, ån Skidorne til Libi-

dibi- bönorna.

TANKAR,
Huruvida Byggnmgs-fåttet hos det fattU

ga folket t Torne Stad och kringliggande

Landsbygdkan bidraga til Rotfeber

och andraJjukdormr^
iniånde af

ANDERS HELLANT,
Oecon. Direöeur i Lappmarken*

Jag
har, låfom Meteorolog

, gjort åtftilliga re-

flexioner ofver den Rötfeber, fom hår a or-

ten, lå långt i Norden, nu i if eilerio års tid

varit nog mycket gångfe.

Vid
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Vid flutet af år if föv^^^^^o^^j^^ tjf*;^

länd in til nårgrånfande iCulamö Socken, foni

nil bebos cndaft af Ny - byggare eller Finfti

Bandcri I den Socknen doddevid iöö pcrfönet:

äf 1400 månnifkot, eller t af 14, (fé K. Acad.

tiändl. ijiéi pag. 2yj ) men m|ft halfvä Sofckneii

Var den gängen fjiik* Srtilttan utvidgade fig ån-

dä iångft i nötr til finare Öy, tooc 60 rhil i-

frän Kufamö. Gertöm godä anftalter til fmittäns

hindrande^ afftädnade den likväl ftilanirtgörift in*

öm nägra äf| och håfeä hii tneta icke äf dår-

ftådes.

Sjukdomen köttt åfvért ätt hit til Törne Stad

öcli Socken 5 dåf dert gfaflerade ftarkt, i fyn-

nerhet Åren 176! öch Xjfit^ måli öm vinter^ti-

deHi Sedan har den älla vintrar gätt hår i Sta-

den och åöcknen^ niér odh taindre, i fyttnerhet

får fett par är fedan forft öch taåft i Pråftgår-

darna öch ^år folk färölats.

År \yyt om Vären flcickädes hägre Öätsmåil

fran Torne til Rata härnn i Bygdeä Söcketi

i Wefterbotten 5 ät derifrän athårnta ett vinter*

liggande Partygi De fjuknadö i Maj i öch Junii

ttianäder i Rata härbn^ öch fjukdomen utfprid-

de fig uti Sygdeä Socken i iä at öiåft hväf mån-
tiifka fjuknäde^j föm bodde kring Ratan* I flu-

tet af Septeöiber fämmä är^ da jäg^ under for-

bi-fegländet^ Väf inné i Rata hartin pä iiägra

dagar ^ lägö éri höp folk ärtnU {]uka.

For nägrä ar fedäii kömttlo hagrc Tiggäfe-
Läppar ned til Torne Städ^ och upfiogo fina

kojor ett ftyeke utom Staden i Augufti och
Sep-
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September månader. Sommaren var rågnaktig,

och defle Tiggar- Lappar, fom bodde och lä-

fö
pä en fuktig mafk , fingö férft Rot-febern.

Icdlidaiide folk, fort tögö de fjuka i fina hus^

la i Staden foiil pä Landet^ blefvo forft fmic-

tade^ och fedan deras Grahnar och iirtigånges-

folk. De fom aktade fig for timgånge med de

^uka^ undvekö alla fjukdorHéri*

Jag har^ med ett flags Hygrometer^ fokt ti!

at utröna^ öm fuktighet i rilm kunnat orfaka

denna Rot- feber. Sädana Hygtörnétrer åro nog
firtipla^ och göras af magei* Furu^ limmad pa
tväranj de kroka fig ät den etiä fidån äf våtaj

och åt deil aiidrä at tofkäé Jag har detti in-

rättade méd utfatté grader^ for mera höggrart^

het (Iciill j
och lagar gerna^ at ^ til 4 ftycken

årö ftåndigt ute i fria lufteii i ert opcn FoN
ftugai i til ^ ftyckert uti ett kallt jord* rilni^

fom ej vårmésj och likä mänga uti hVartdera af

dé variliä riim, föni beboS och dågeligeri eldas^

Miri jföiirrial haforö for fiefå at vöré for vid-

lyftig atänforaj men märi kärl dcraf ie^ hilrii

Våra Vånings -riim^ ej älleriaft i anfcetide til vår-

itiä och koldj Utan öck i fyönerhet til fuktig-

het och torka ^ forhålk fig^ iä til Itiftcrt tité|

iom til hvaråridrä^ Kört lagdt: väta Vånings-

iiiui årö torraft orb Vinteren, öch fuktigärt örii

Sömmareii^ i fyhnérhet emot höften^ ehurU dö

dä årö låiigt varmare efter Théfrnömeterti j ån

orti Vlriterérii

Vid Rot - febéfn har jag ahnlårkt^ at de fööl

bo i Stugor med ftorre förifter utij hvareft el-

das i Spis eiler Kakelugn, fållan angripäs af

Röt^
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Rot -febern 5 men fattigare folk, fom bo i Por*
ten , åfven fom Finfka Bonde-folket , åro de fom
forft Qukna.

Uti alla iadana Stadfens Porten åro rok-ug-^

nar, och ganOca fma glas-fonfter^ men pä Lan*
det åro fmä gluggar, i ftållet for fonrter, på al-

la vaggar, med ftott-lucka fore, at opnas och
tilOutas, alt fom rnan vil hafva mera eller min-
dre varmt eller kallt, mörkt eller Ijuft om da*

gen. Under det ugnen eldas om morgonen, åi'

det måft frys- k Ult inne i rummet, ty dörr, glug-
gar och ett hal i taket opnas, til at utdraga

röken. Mot middags-tiden > då rok och os hun-
nit gå ut, tilflutas opningarne, och vårman be-

gynner tiltagä, fä at dar emot aftonen blir få

hett inne, fom i det varmafte Finn-Porte, va-

fandes Thermometern, midt på väggen i Portet,

hela 20 graderna ofver frys-puncten, och ftun-

dom mera. Men man må ej tro, at denna vår-

man år jåmn i he!a rummet, ty en Thermome-
ter, lagd pa golfvct, vifar is-kallt, och uphångd
under takets» går mot 30 grader och mera, när

han midt pä våggen ftär vid if til zo grader.

Når då natten kommer, tilflutas alla gluggar.

Pet måfta folket ligger pä kalla golfvet, med
litet halm eller ho under, och ett tunt täcke

pä fig: en eller annan kan hafva en liten Får-^

ftins-fåll at lågga på fig.

Når nu Bonde-barnen och Tjenfte- folket, i

fynnerhet Pigorna, fom altid ligga nårmft dor-

ten, fitta det måfta om dagen i ett ftarkt drag,

imellan en 10 til 50 graders kold utom väg-

gen och opna gluggen^ famt en i f tii zo gra-
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dérs varma inne , och om natten ligga foga be-

tåckte, pä ett nåftan is*kalit golf, hvad bergfaft

hålfa fordras icke dä ^ til ac tala en iä ftark luf*.

tens ändring,^ och til at -uthärda den känning

k^roppen pä lä' kort tid håraf i:är?

Porten åro måftadels ftora fumi åf lo^ if
til Ig alnars långd^ och lö^ tz til if alnars

bredd^ och fåledes afifOy zootil '^20 qvadrat

alnars areal innehåll^ upforde af groffta Timmer^
val raoflade och til f ^ 7 å p alnar höga inuti

frän taket til golfvet^ Sällan ha de blifvit up*
fatte pä Stenfot, förrän nu i fcnarc. tider, utan

hafva de likfom legat pä fjeifva marken for at

blifva lä mycket tätare och varmare, med JVluU*

bankar inomj och ilundom jåmvål utom, våg-

geUi Golfven åro gemenligen glefa^ och^ fom
befyniierligalt år, blifver mullen, til fyHnad pä
mefkn-taken, ofta upgråfvén under golfvet, och
derunder blir (äledes en djup grop, iäfom en
kålhire, hvilken ofta lämnas tom, tteil ilundonx

fy lies med fpänor eller bbfs. Håraf håndet dä^

at fnon, forti fraålter af tak och v^gär kring

hufet, dfager fig tillika med fuktigheten utur
marken in uti gropen, liggen* dår och votct

fpän-boflet: Grund -och dynftödcarne^ fom ro-

ta jorden, begynna tuttna inom några år 5 bch
all den rötan tåppés om nätterna iniie i rufUmet.

En fom år ovan vid Port-vårmen, marker ftrax

en ond lukt deraf, faft li^byggarne, fom der*

vid åro vane> ej akta deromi

Månne icke denna rötan och rot - ångan** kail

ahgripa kropparna^ och vara orfaken, at Port-

folket, åtminftone hår i Staden, åro förr och

E mera
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mera angrepne af Rot -febern, ån de fom bo i

Stugor och hus, fatta up ifrän marken på Sten-

fot, med ftorre Fonfter och mera våder-våxling

at renare luft?

Jag häller fore, at de tvä Farfoter, fom är-

ligen pläga gå hår om Vinteren, frän och med
December til Maji Manad, nemligen Hall och

Styng famt R6f^feber ingalunda bora tilflcrifvas

CJlimatet allena, utan aldramåfl: Architeéturen af

Vänings-rummen famt lefnads-fåttetj och at de

ej kunna radicaliter utrotas , innan defla omftån-

digheter åndras och förbättras»

Man fer ofta, huru fvärt Froflbr och andra

Febrar botas med de båfta Medicamenter i jord-

fafta rum , och huru de lättare ftå at ofvervin-

na, fedan de (juke flyttat in uti högre våning,

och torrare, ehuru jufh icke varmare, rutfj, fom
med Hygrometer båft kan forfokas.

*

En Man , fom haft Vår - froflan for 20 år

fedan, efter en refa til Stockholm om Somma-
ren, och kallt vattens drickande dårftådes un»
der den Ifetafte årstiden, medan kroppen var
varm och fvettig, (fom är en ofelbar orfak til

Torne-boernes Vår-^frofla, en annars okånd Ijuk-*

dom hår pä orten.), hade alla Vårar brytningar
af Froflan. Men fedan han 5 efter 176^ års brand
i Torne, år ij66 kom at inflytta i ett pä hog
Sten -fot upfatt rum, med dubbelt af plankor
i korfs lagdt och fpäntadt golf, med Jerbruk i-

mellan goifven, och våder-våxling under nedra
golfvet, famt låledes ett ganflca torrt, fafl: ej lä

lårdeles varmt, rum, har han fedan aldrig mera
kånt några brytningar af Froflan,

Så-
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Således tyckes nu håraf följa, at Archite£tu,

rcn^ i fynnerhet i de Finflca Söcknai% där Röt-
febern gar, bör (ä, andrås ^ at hufen raa blifva

fundare och varaktigarci hvilket med fammå,
om icke mindre, belVär och koftnad kan fke^ Vå-
nings-rummen ej jordfafta^j.Utan upliogda, (fönl

i Norra delen af Ryfsland flcall vara mycket brii-

keligt), eller en trappa tip, föth rtian (åger j

och i ftållet for Rok- port - ugnar
^ Dragrofs

Kakel-ugnar, dem nägra i Staden redan anlagt i

fina Porten, och en del af Allmogen årnar ef-

terfölja, Glas-fonfter i ftåliet for gluggar, Sän-
gar af ungefår 2 fots hogd från golfvet, hålft:

lofa, emedan de våggfafta i vräafna äro de fåm-
fta, och bora cafleras', for drags fkull och våg-
gens kyla; Golfven tåta, dubbla och fpantadej

ingen grop under golfvet 3 men gtuiideh uphogd^
fä at vattnet kan afrinna åt alla fidor; draghäl
under golfvet genom grmid-muren, at fyran och
våtfivan tär fri utgång, m. m*

Vid det jag nåmnt om torra rums formäri
fram fér de fuktiga, lårer jag få lof at anrnåf-'

ka, det alt for torra rum icke åro hålfofammai
Men vara vanliga rum åro Jäilan for torra ^ orri

icke juft i den kallafte vinteren, då de ftarkt
eldas > och kunna anda vara 'knapt Varma nog til

izä if grader, mldt i rummet, imellan tak'och
golf, faft Hygrometern kroknat til 3f grader af
cirkelen for torka. Jag har tyckt ^ iiår jag' lån-
ge varit inne i ett lädant mycket torrt, men
ånjdä knapt lagom varmt, rum^ at jag behoft

gä ut i ett fuktigare, for at håmta tjenligaré

luft^.

É å la-



Sedan jag genom långvarigt bruk blifvit van

Vid ofvannåmnde fimpla Hygrometrar, fkulle jag

ej vilja vara dem förutan i det rum jag bor uti,

icke blott for curiofitetens, utan ock for nyt-

tans fkulL De gora famma gagn fom de kon-

ftige Hygrometrar, hvilka utifrån inkomma, och

fom kofta en hop penningar^ då deremot mina,

behorigen graderade, (kulle kunna låljas til nå-

gra Styfver ftycket, om något ftorre partie der-

af beftåldes.

ANMÄRKNINGAR
Om Malyfom plågarftnnm uti MjSl^famt

huru ornad t MjSl kan fSrekommasi
ingifne af

ADOLPH MODEER,
Ordin. Ingenleur i Gefleborgs Län^

och K. Patriot. Sållikapets Secreterare,

Hushållare hafva at ftrida emot många (lags

fiender. Sedan de med moda forvårfvat

lig hvad de behofva', mäfte de bevara det for

den forftoring, fom Elementerne verka, förhin-

der, fom olofligen vilja* tilgripa, öch foratfkil-

ligadjur, fom foka at fortåra det. Ibland defla

liltaj årö oräkneliga fmå Mafbar och Infeårer

ej db minft Ikadelige* Månge af dem komma
hos ofs under namn af Maly likfom ock under
namnet Jcarus begripas ganlka* månge, hvaran-

nan nog olike^ fmå Infcfter^

Mitt
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Mitt åmne år nu, at allenafi: anföra några

anmärkningar om det flags Mai 5 Tom lefver i

mjoI. Jag åtager mig ej at afgora, om det år

jufl: famma kråk, fom hjelper ofs at fortära an-

dråt Mat-varor^ iåfom Gryn, Oft, torr FiOc,

Brod, torrt och rokt Kott, m. Än mindre,

om de Acari^ fom angripa lefvande djur, ja fjelf-

va månnifkan, och fororfaka flvabb, utflag, m.
ra. åro til flcapnaden aldeles like Mjöl ^ målen

,

hvarom de Naturkunnige aro af olika meningar.

Jag vill ej heller vidlyftigt bedvrifva denna Mal
til defs (kapnad., dels emedan der fordrades långt

båttre Microfcoper, at noga befkrifva et iä Ii*

tet och for blotta ögonen nåftan ofynligt kråk,

ån jag egerj dels ock, emedan andre det redan

gjort : låfom Bonanni (a)y Des Ländes (b)^

Blankaart (c), Pluche (d)^ hvilkas figu-^

rer dock ej åro goda, Båttre åro Ledermul*»
LERS (e)^ men Leeuwenhoeks (f) i mitt tyc-

ke de båfta, ehuru de icke heller utvifa de
fmårre delars råtta (kapnad , i fynnerhet hufvu-
dets och munnens. Något bor jag likvål luuii?

na, at de må igenkännas.

jag råkade, i Juli i månad 1771 , at for 11 tå

fe Mjol-mal uti en Ijerding fint (icktadt hvete-

mjol, af föregående årets växt pä örand. Med
^nkelt Microfcop, fyntes hai} til fkapnaden o-

val, fpitfad åt hufvudet, Mynnen beftär af en

nåbb, inom hvilken forvaras et fint fnyte eller

E 3 en

(<!j) De 'viventtbus in rebus n^n viv, (b) Recuel) de

ätffer, Traite\ de Phyf, Tom. 1. (<:) SchdupL der

Rauf^n. {d) SpeBacle de la Nat, Tom. 1. pag. 194,
{e) Microfcopifcke Ergoz,* pag* 69. '(/) 4r(^nci
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cn tunga. Han år nog lik det bekanta och me-
ra fynbara Bofkaps flottet^ hvars nårmafte (låg-

ting han ock år. Han har 8 fötter^ af h vilka

de fråmfta åro ganfka korta, hvardera forfedd

irsed 2 klor. Buken har ofvanpa och bak -til

några ftrodda hår, fom åro nållan långre ån he-

la kroppen, och mycket ftyfve, Defla här tyc-

kas var^ nr^ycket nyttiga for Målen, at hindra

Mjölets' altfor hårda packning, och at fkafFa

honom nödig luft: men de rqja ock Målens
liårvarelfej ty vid hans minfta rorelfe, rores äf-

ven Mjölet rundtomkring honom^ Til iårgen

{"^nit^ han hvit, låfom fjelfva Mjölet, men år

mörkare uti Rågmjöl eller mindre hvitt Hvete-
injol. Hufvud och ben åro rodaktige eller roft-

fårgade.

Mitt fornåmfta goromål blef, at utröna,

liUru man må kunna fordrifva denna (å flcade-

ligii gåil utur Mjölet, Til den andan rådfVä-

gade jag alla de Auctorer jag kunde ofverkom*
ma, men ingen gaf mig någon anledning dertil,

Tner ån Leeuwenhoek, fom (åger C^J, at de
<36 af Mudvat. Forfoket var (ädant: Han tog et

glas-ror af 1 3 tums långd och cn halF tums bredd,

hvaraf den ena andan blef igenblåft. Deruti och
yid den tilblåfta andan lade han ifoooo Jcarl^

fom intogo et rum af f tum i röret : vid d^n
andra åndan infattes |; af et Mufkat. Acari bör-

jade ftrax komma i rorelfe och fkynda fig til ut-

gången af röret, men lä fnart de nalkades Mu-
ifcatet, vande de om, och efter 48 timar fun-

iios de flefte af c3em döde.

(|) Arcana Nat^ pag. sio.
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At vidare forfoka detta medel, lade jag ix

lod af ofvanberorde Mal - fulla Hvetemjöl i en

Thc-kopp, pä det låttet, at Mjölet upflcots pa

alla fidor rundtomkring, lå at midt uti pä bott-

nen blef et rum, hvärpä lades et hälft rafpadc

Mufkat. Koppen tiltåpptes fedan med papper,

at utdunftningen af Mu&atet fkuUe båttre ver-

ka. Efter 10 timar, tycktes Acari ej hafva haft

någon färdeles känning af Mufkat-lukten^ men
efter 18 tioiar, hade en myckenhet krupit utur

koppen, och krållde pä det rena Skrif-papper,

hvarpä koppen var ftäld. Pä det de ofrige ic-

ke måtte likaledes bortkrypa och undvika min
upmårkfamhet, ftållde jag koppen i en vattu-

fkål. Efter 46 timar, ifrån början räknade, fun-

nos ganfka mänge i vattnet 3 de måfte af dem
hade funkit til bottnen: en del lefde, en del

voro döde. De hade genom fitt krållande ned-"-

rifvit alt Mjölet ikring fidorna af koppen, lä

at det låg helt jåmnt och ofvertåckte Muflcatet:

månge Acari voro ånnu qvar i Mjölet , och fun-

nos i rorelfe omkring och pä fjclfva Mufkatet^

llorfta myckenheten hoU fig dock vid fidor-

na och bottnen. De tyckas fäledes val (ky

Mufkatet, men ej do deraf, om icke pä län-

gre tid.

Jag lade åtdcilliga af dem i cn öppen Glas-

flafka, utan nägot Mjolj de kropo altomkring
inuti flaflcan, och dodde pä tredje dygnet, an-

tingen af ömtålighet at lefva i fria luften otäck-

te, eller for brift pä foda. Jag märkte, at de
aldrig trifdes bare: bommo cie ofvan pä mjölet,

lä grafde de fig genall ned : lade jag dem pä et

papper, tycktes de beftåodigt grafva med fram-

E 4 foc-
4
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fötterna, likfom ville de krypa genom fjclfva

päpperet*

Auftor hos Des Ländes lager, at Mjölet
ficiill befrias frän Mal^ om det forvaras uti Ek-»

kåril^ men rnitc af defla gåfter intagne Mjöl
var nedpackadt uti et vål tort och Hera ar gam^
iiialt Ek - kåril. Jag har fedan funnit dem uti

Hafre-gryn, fom voro forvarade i en Glas-burk,

Mänga forfok, fom blifvit anftåldte med Infer

€tcx och Olja, hafva vifat, at de flefte deruti

do. Jag har ock gjort lika forfok med_fjelfva

FlåflcTfjärils mafken (h)^ fom dodt i famma og-
iiablick han kommit i Bomolja: men Mjol-nm-
len har långe vandrat i Bomoljan, krupit der-

Utur, och med all fin ofverfmorda olja icke dodt,

Deremot fkyr han Tobaks-rok , och dor genaft,

<3ä varmt vatten hålles ofver honom, vid hvil-

Icet tilfålle han häftigt upfväller, och blir glån-

fande. Når han annars dor, torkar han tilhopa,

och blir genom Glas ej annorlunda fynlig, ån
fom et litet brunt grand, hvilket år hans röd-

bruna hufvud och fötter.

Emedan förenämnde medel, at förekomma och
Utrota Mjol-mal, dels åro otilråckcligc, dels for

koftfame, kan jag ej tilftyrka något amiat, ån

at flera gånger, ju oftare defto båttre, med et

jfint Sickt, omfickra Mjölet. Deflli krakens forr

omtalta ftyfva här gora, at de ej lä lått gå ige-^

nom

(Å) Denna Majk^ Jim dr bef^refven i K. Vet. Acad.
HandL f^)r ar 175'f , fag. fl. haller fig icke alle-

^aji i Sofvel varor ^ utan ^jämydl 4 Jh^ wycken^
het under golf i nederjia/ våningar af hus

^ fom fro
piyi;ket u^kne 0ch fuktige.
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nom Sicktetj och om nagre- gä en eller annan

gäng igenom 5 dä de kommit med hufviidet for-

Ut, iä blifva dock, vid hvar omficktning, män-

ge qvar i Sicktet, allenaft man ej fickur for

noga, til defs Mjölet blir aldeles eller i det nar*

marte befriadt for denna ohyra. Här uti har

jag fä mycket mera biifvit ftyrkt , fdm jag fjelf

forfokt detta medlet, i det fag 8 gånger å rad

låt omfickta lädant Mal -fullt och ornadt Hvc-
te -mjöl, hvarigcnom bäde Mal och ornad for^

fvunno, lä at de icke vidare kunde märkas. Defs^

utom bor Mjölet, lä väl fom andra Matvaror,
ligga uti torra kåril, pä torra ftållen^

Jag fade med flit Mal-fallt och ornadt MjoU
ty jag häller före, at delTa tvä^egenfkaper altid

följas ät, och at ornad eller unken lukt altid är

et läkert märke til Mal i Mjölet. Derfore, fä

fnart man märker, at Mjölet begynner orna,

bor man flitigt lata fick ta det, innan Målen fär

for mycket ofvcrhanden och fortärer altfammans,

få at foga annat, är éfrigt af Mjölet, än blotta

fkalen, blandade med dod elle» lefvandc Mal
och defs excrementer.

At lä mycket mer upmuntra Hushållare til

upmärkfambet här uti, och vifa> huru grufvelig

myckenhet Mal kan finnas uti Mjöl, dä han fritt

fär oka fig, vill jag airfora det forfok jag gjort,

at räkna defla fniä djurens antal uti en vifs myc»
kenhet Mjol. Jag afvågde frdels lod af ofvan-

nämnde Mjöl, hvilkct jag lade uti en jämnhög
pä rent papper: högen delte jag med en knif
midt i tu, och borttog den ena hälften: deii

andra hälften makades äter tilhopa uti en jämn
E f hog,
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Iiog, och deltes pä famma (att, det nogafte jag
kunde, efter ognamattet. Med ladan delning
fortfor jag vidare, til defs allenaft -/^rdel var 6f-

rig af det ättonde-dels lodet. Denna fextonde-
/ delen, fom dä allenafl: utgjorde vid pafs y^g-dels

lod, och var lika ftor med en half Haflel-not,
utbreddes uti en läng och fmal rad, fom afdel-

tes med knifs- udden uti vifla ftycken, hvilka,

hvart for fig, underfoktes med Microfcopet, dä
jag uti famma yIs*-^^^^ ^^^^ räknade

f 3 fullkomlige och lefvande Acari. Säledes vo*

ro 6784 ftycken pä lodet, 21708^ på marken,
öch 4-}]4i^j6o pä Lifspundet.

Ehuru ftort detta antal fynes vara, år det

dock fnarare for litet ^ emedan en ftor del Acari
bortkrupit eller omkommit i vattnet, och en an-

fenlig myckenhet hoU fig vid bottnen och fi-

dorna af koppen, hvilka läledcs ej voro delte

pä det derifrän tagna Mjölet. Defsurom hafva

ej heller de kunnat raknäs, fom antingen nyli-

gen blifvit utklåckte, och genom et litet glas ej

voro fynlige, eller ibland de firfa Mjol-granden,

fom icke iä noga under räkningen kunde ätflkil-

jas, lågo fordoide* Detta Mjöl torde ock ej

ånnu hafva varit lä fullt med Mal, fom det kun-
nat blifva. Jag anfer derfore aldeles icke for

otroligt, at Leeuwenhoek fkall hafva funnit

pä lodet,, och 2:2,181,97(5 pä marken.

Herr Leder muller har utrönt, at -|-:delar af

Mjölet beftädt af defla lefvande djur.

När nu Leeuwenhoek obferverat, at en

enda hona, inom 3 dygn, lagt (5 agg > är lätt at

begripa 5 huru grufveligeri och häftigt de kunna
for-
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foroka fig. Når man ock i ofrigt ofvervågar
friyckenheten af de hudar, fom de vid hud-oms-
ningen aflågga, och mängden af deras kroppar

,

fom do i Mjölet 5 hvilka Summor inom några
Månader kunna blifva ganflca ftora^ lä foreftål-

Jer jag mig med nog fäkerhet, at det man kal-

lar origt eller unket Mjöl 5 icke år annat, ån
defla djur, famt deras agg, hudar och as, fom,
blandade i Mjölet, fororfaka den obehageliga
lukten och fmaken. Utom det, at man måfte
våmjas, endaft vid åtankan af fådant Mjöl, år

ock tydcligt, at deruti ej kan vara mycket fö-

dande åmne ofrigt, och at det måfte vara gan^
fka ohålfofamt.

At nedfvålja deffa otäcka kråk Icfvande, uti

okokad mat, eller lådan, fom ej på något lått

blifvit pr^eparerad , til exempel, uti gammal
mott-fu!l Oft, kan ej annat ån vara både o-

fnyggt och ofundt, ehuru mänge hålla lådan Oil
for en kråflighcr. Man kan ock tå dem uti fig

genom orena kåril. Herr Rolanpeii trodde
fig hafva fått Dyfenterie derigenom , at han
druckit utur et orent trå-rtop, hvaruti Acari vo-
ro befintlige ( i), Ledermuller har funnit

oräkneliga pä laggarna af et Vin- fat, omkring
korken på Vin-fladcor, o{ f. v^ Man fer här-

af, hutu angelägen renlighet år. Aldram.äft lo-

per man fara at tå utflagi, dä Mjöl eller andra

med Mal fmittade faker handtcras, om annars,

fom troligt fynes, Mjol-ech Skabb -mal åro et

och famma kräk. Jag märkte genaft, dä jag

under obfcrvationerna fick några pä mina hän-

(/) Linn. Amocn. Acad. Tom. V. pag. 97.
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der, huru de ftrax fokte borra fig in i flcinnet*

Kånflan deraf år val lä fin, at den år oraårkbar

for grofva hånder, och dc torde, kan hånda, ej

la lätt forma grafva fig dårin : men at Barn,

fom hafva fin och tunn hud, fä utflag, dä de

vid vifla tilfållen pudras med Mjöl, hvaruti år

Mal, anfer jag for hogfi: troligt (k).

Mera om deffa kråk kan låfas hos de nämn-
de och flera Au6torcr.

(k) IL.INN. 4f»oefg, Academ. Tom. III. P5ig. 333. 6c

Tom. V. pag. 95:.

UTDRAG
Af Hafslöfs Pafierats i Södra Halland

Folk -^Tabeller for 25 dr^

af

PEHR OSBECK,
Kyrkoherde dårftådes , och Probft i

• Laholms. Contraéi:.

Paftoratet beftär af tvä Forfamlingar, nämli-

gen Hafslofs och Wäxtorps. Huru män-
ga manniftor deruti blifvjt befundne, vid all-

männa rakningen hvart tredje är, famt huru

mänga af dem varit gifta eller ogifta af hvart-

dera
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Andra Tabellen innehåller antalet af årligen
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ler genom den ena Makans dod uplofta Hjö-

Ar.

1749
i7fo
I7fl
I7f2.'

i7r3

»7f4

17 fö
17^7
i7f8
1759
1700 .

1761
176^
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.
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f
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Deras ungetårliga ålder, fom blifvit döde, kan

inhämtas af Tredje Tabellen.

Yngre ån i är -
^ > 332 af båda könen*

Imellan i och 3 års ålder - 84
Imellan 3 och f - • 34
- * f och 10 - - 41
- - 10 och 10 - - fj
- - 10 och 30 - 48
* - 30 och 40 - '"43
- - 40 och fo * - f3
- - fo öch 60 -*

• * 83
- ^ öo och 70 * - 1 17
- - 70 och 80 - * ^46
- - 80 och 90 • - 84

Öfver po års ålder * "3
Summa - liif*

Ändteligcn må följande lilla Tabell gifvä til*

kanna, uti hvilka Sjukdomar de dodt.

Mank. Qyink*
Af Koppor och Måfsling -

Kikhofta - -

Andra oangifna Barn-ffukdomar
Broft-fjuka • - -

Håll och Styng 5 Pleurefie *

Hctfig Feber - *

Flack -feber

Bukref och Mag-ljuka
Rodfot
Vattufot * *

Gikt och Torr-vårk
Slag * i. -

4P. - 50
16. - if

124
S>z. * 88
p. * 19

K- -
34

8. - 4
14. - P
41. - 3i

3-
" 10

10. - 13

f-
-

Transport - 4^0. - 404
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Mank, Qyinfc^
Transport * 4^0» - 404

Ålderdom - • 88, - loS^
Huftrur, döda i batnlång - * . - 11

Af vådeliga håndelfer - - id. - p .

Af andra mindre allmånna fjukdomar 6. ^

Summa - f/o* - fff

Anmdrknwgaré

Forfta Tabellen vlfar, 1:0 at Folk -numera
de forfta aren varit vid pafs 1745, och de fifta

1870? och at den iåledes något tilvuxit, dock
ej lä mycket, fom den hade bordt, i anfeende til

28(5 ttcVe födde, ån döde, pä famma-rid* Flerc

hafva utan tvifvel flyttat frän, än til, deffa Sock-
nar^ och gilvit fig i tjenft eller fatt fig ned i

nåfta Socknar eller i Staderna. Sådan utflyttning

år i mifsvåxt-är ftorre^ dä Allmogen läter fina

Barn taga tjenft, hvär de kunna ta, men låter

dem komma hem igen^ i båttre tid. Hår af

förklaras den häftiga minflcningen, är 17(^0, och
lika häftiga tiloknmgen dé följande aren* 2:0

^

At Qrin-konet altid varit vid pafs 3^ talrikare

ån Mankönet, 3:0, At- ofvef en tredjedel af

Folk-hopen beftär af gift Folk* Om ärttalet af

Enklingar och Enkor lågges til de giftas, for*-

håller det fig til antalet af alla ogifta med Bar^

nen, nåftah läfom 5 til 7. 4:05 At Enkor årö

nåftan 4 gånger flera ån Enklingar^ f.-o, At
ibland de ogifte ofver if ars älder, åro flera af

Qyin-ån Man -könet; men 6:0, at könen åro

nåftan lika talrika > under 15 års ålder, oaktadt

flere Goflar, ån Fliekori blifvit fodde^
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Vid ahdrä Tabellen anmårkes, tro^ åt fafl-

aft Socknc-fölkets inyGkenhct på de Zf åren nå-

got, rtiéh Hjörielagens antal vätkert, förökat fig,

årö dock cj flera barn foddé pä de fifta, ån på dé

fortta aretl. i:6^ At flcfé årb badé födde och
dodé af MankotTcti §:öi At Sumtiian af alla

Födda val år ftorre, ån af de Döde, men at of^

vcrfliottét varit ftorft de forfta åren, och litet

dier intet de fifta, 4:0^ At af de Äkta pareh har

geitienligen hvatt Ö:te årligen varit fruktfamt-

f:Oj At iblärd 1800 invånare i Fot-famlirigen
^

hafva omkring 14 hya Hjonelag årligen blifvit

fammanvigdej förii år i ibland 129^

Ibland de Födda, hafva allenalt 13 vaHt ö-

åkta/ Dodfoddc Barn hafva cj blitvit uj^tagne^

hvarkeh ibland de F6dde eller Döde. Dera^
antal har pä deffa åreri varit fl 5 la at hvärt i8:dé
Barn komrhit dodt til verlden. Ibland de Föd-
da hafVa varit 3Ö pat Tvillingan Såledeis har^
iblatid ^8 Barhafoderlkor^ i fått Tvilllngari och
alleiiaft cn ibland 130 hår dodt i Bäi^hlåhg.

Intet riiord har hat (tedt på defla if Irértj

cj heller haf någon lidit dodsftirafF éllcr l]elf af-

håhdt fig lifvet. Ibland dé af vädeliga håndel-
fer dodci åro io Barrt^ fém fiinriits cSde i lån-
gen hos fihä Modrar i och foirmbdéligen blifvit

til ftorrc delen i foiDneii af dem dvafd^. tJn-^

der dangifveti öeh ökånd Bard - Ijukä åro allä

de förde, utom andra i fotn dodt af lä kallad Mas-
fel, et utflagi likt Frifel 5 fom Barn Bår i or-
ten lållan undgå i

dch hvaruti många do; Det
vore vål , öm uti dft förväntade nya Fönbulaire«
Tabellerna, Sjukdömarnei i fynnwhct Barnensi
blefve närmare fpecificerade,

F m
%
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Alliftent vid Oft-Indifka Compagniet.

Utaf Refe-befkrifnirigar har långe varit be*
kant, at Svart, Hvitt, Groot, Rodt och

Purpurfårgadt Vatten pä åtfkilliga ftållen i ftora

Verlds-hafvet och andra Sjöar flkall finnas i raen

hvaraf en lådan (kiljaktighet i tårgen hårrorer> år

cn fak, hvaruti Naturkunnigheten ånnu faknar de

dela: upTysningar, fom, om de (kola tjena til det

påfyftade ändamålet, icke allenaft fordra lipriktig-

het hos den,fom dem lemnar^ utan åfven ft6rfe in-

figt och mera upmårkfamhet, ån af de flefta kan
väntas» Nu ehuru jag , hvad underbyggnaden be-

träffar, finner hos mig nog ilarka fkål tii tyflnad
^

vägar jag dock gora ett utkaft af dé tankar^ fom i

detta åmhe hos mig upkommit^ under mina Oft-
Indiflvä refor, i fynnerhet den fifta, jämte de Ron^
fom dertil gifvit anlednings i hopp, at hvad hos

mig brifler och år felaktigt, må af andra upfyllas

och råttas, fom med mera fkicklighet och nog-
granhet kunna gagna Vetenfkaperi.

Når ett Vatten lågcs häfva någori fårg^ år

meningen den^ at det lä förekommer äftädaren^

medan det år uti Hafvet eller Sjon^ ty de fle-

fta vatten åro aldeles utan färg och helt genom-
Ikinliga, fedan de åro uptagna och fes uti något

glas. Härifrån undantagas dock de vatten, fom
åro laftade med grofva particlar, hvilka ibland

hvilka deRefande endaft kunna med

Irg for blotta ögonen fyjiliga. In-
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Innan jag gar vidare får jag forft anföra en
omftåndighet, fom låtteligen undfaller en ovan,

men aldrig kan bedraga den, fom år aldrig la

litet van vid obfervationer. Man far ofta fe ftora

fläckar pä Sjon af lårfkilda fårgor, hvilka endaft

-härröra af Solftrålarnas brytning imellan eller ge-

nom molnen uti luft-kretfen. Sådana flackar åro

altid uti en.vifs ftållning emot Solen och emot
afkädaren. De flytta fig, alt efter fom Skeppet
feglar, och andra låge, flvapnad och ftorlek efter

molnens förändringar, Sadane phenoméner bora

icke blandas med dem, hvarom hår talas.

Oceanens vanliga utfeende år mörkblått 5 men
når man uptager defs vatten och belkådar det uti

glas, år det aldeles ofårgadt^ Månne icke Hafs-
vattnet , da en anfenlig mångd deraf på en gång
fes, vifar fig blått for våra ögon af famma grund,
fora luften förekommer ofs blå? Ju renare luften

år, defto ftorre blir fyn-kretfen, och dä år luften

nattetid af den morkafte blå fårg. Pä famma lått

år Oceanens fårg helt mörkblå uti opna Sjon,

hvareft djupet utan tvifvel år florftj men när-

mare Land, och i fynnerhet mot låglånda Ku-
ller, blir vattnet ljufare, och det formodeligen i

famma män, fom djupet aftager. Uti opna O-
ceanen är Hafvets utfeende icke altid lika morkts
detta kan til en del hårrora af luftens olika be-

ItajfFenhetj, men fom Hafs-bottnen, åfvenfom det

torra, år ganflc^ ojåmn, lä torde flcilnaden i får-

fen oftare komma deraf, ån af någon annan orfak.

)enna hypothes lårer fvårligen med vifshet genom
ron kunna beftyrkas, emedan Sjöfarandes Lod lål-

lan hinna til 200 famnars d jup, och defsutom icke

oftare brukas, ån Land förväntas eller befaras.

F z Når-
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Närmare Land och invid lldana Stränder, fom
vetta tnot ftora Yerlds-hafvet, år vattnet fom-
ligftades grönaktigt. Detta år i fynnerhet ganfta

tydeligt pä den Bank, fom ifrån Goda Hopps
Udden ftråcker fig. några grader til S jos* Öfver
denna Bank §r man la fåker at finna grönt vatten,

^t det åniiu aldrig flagit felt, Öfta hinder, at vatt-?

net pä omfe fi^or fer grönaktigt ut, innan man tår

grund med en Lod-lina af vanlig längd; men tä vet

4Tian dock vifst, at man ej ar långt ifnin Banken,
pär detta mårke vifar fig. Befynneriigafk år, at p^
Våflra fidan beftär Banken af en fin Lergrund,

lUpO pä ^cn öftra af Sand och Skal, icke defs min-

dre år vattnet ofverält lika grönt. Pä de grunda-

ile ftålleq, ar några och 405 men annorlHdes 70
i jpo famnars dji^p.

Pä utrcfan den 1 1, Junii 1772,, dä vi voro på
fiå^n af Nya Holland, markte jag, at Hafvet var

pvanligeri ljuft och ftottc nägot på grönt» Vi lågo

famma dag några tappar Sjo-grås eljer Sargazzq

drifva förbi Skeppet, och derjåmte blef jag en

ilor Medufa varfes i Hafsvatten, fqm %i\ vägning

pptogs, fann jag en liten Fi(k. Hvilka omftåndig-

heter, alla tilhopa tagna, ftyrkte mig i dep taiikan,

^t vi voro Nya Holland närmare, ån vi trodde och
efter rakning ftodo, och värt Land - fall pä Java
i^efannade fedan min gifsning.

Den xc5, Junii, voro vi vid Ön Java. Och fom
jJelsragn, dels en tjock dimba, hvilken hår altid

ftär ofver Landet, lä at man ibland , midt på c^ar

gen, icke kan fe Javas höga ftrånder pä -| Svenflc

juils afftånd, nu åfven betogo ofs utfigten, (å loda*

(de vi, kl. iz, emedan Sjo-grås vift fig, och

l^atinet var ble|are an plfqrene, utoip det vi efter
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rakning då borde haft Landet i figte 5 men fingo

Snnu icke grund. Kl. f e. m. fingo vi Java i figtc,

och var vattnet då ånnu mera foråndradt och nå-?

ilan grått. Denna targ behöll det fedan hela ti-?

den, fpP vi feglade längs Landet, til den zi. for

middagen, dä det blef mörkare, vid det vi pafler

rade tvånne Holmar, fom ligga icke långt ifrän

Java Hufvud,dår inloppet år til Stråt Sunda, Det
var befynnerligt 5 at detta vatten flviiUe vara mör-
kare, dä likvifst djupet här var mindre ån de förra

dagarna. Kl. 4 efter midd. hade vi helt grönt

vatten inom Java Hufvud,
Når vi lemnat oarna Java, Sumatra och Banca

efter ofs, hade vi i början helt blackt och grumr?

ligt vatten uti Chinefifka Sjon, fom år pä denna
traften ganfka grund. Sedan vi tätt Pulo-Timofi

på (jdan, började vattnet blifva litet blåare, eme-
dan djupet nu åfven fmäningom tiltog. Den 1 1.

Julii, fedan vi pafferat Pulo-Sapatt, blef vattnet

mörkblått. For ftort djup har man hår liu mera
ingen lödning. Den iz. var vattnet likaledes mörk-
blått 3 men den 13. blef det ljufare, emedan vi qu
Inalkades den lä kallade Eqgelfka Banken. Den 14.

voro vi pä bemåltc Bank, och hade lugnt: väder.

Pä norra fidan om Banken, tyckte jag at vattnet

icke mera var lä mörkblått, fom pä den fodra. Det
blef defsutonj alt ljufare och Ijuface, til defs vi

kommo under Chinefilka vallen. Hår forefatte jag

mig, at i akt taga foråndringarna. Öm morgonen
den 10. Julii, var vattnef help ljusfelätt. Eii rod

rand atbroc häftigt den blå^ färgen 3 men rod farg

hos Hafsvatten anfer jag for mera tilfällig, ån nä?

gon annan fårp. Sedermera blef Sjon gråaktig,
lå mork fjogron^ och omfidpr hplt ijus-gron.
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Pä hemrefan, den 20. Febr. 1773, var vattnet heli

Jjus-blätt; men redan, fä fnart det dagades fpljande mor»9
gon den 21. fägs ea mårkelig fkilnad; ity det nu lyfte helt

fjogront. Vi hade vinden emorofs, fä at vi ijanika litet

kommo framåt eller in pä Gaps B^nk, utan bar var courS(

iT)äft i famma ftråckning.fom fjelfva Banken ligger.- Kl lö
f. m» lodades; men ifö famnars lina räckte icke bottnen.

Kl.2. e, m. lodaides äter, och dä hade vi (kal öch fandgrund

pä 7f famnars djup^ Derefter lägo vi flera dygn på Banken,
och hade fjogrånt och ljusblått vatten til (kiftcs under hela

tiden , fom vi af motvind dar uppetiöUos.

Pä hemrefan, vid ingången ti) Caq^len, nSgot til

Våfter om Le^tard, :mårkte jag, at vattnet var ovanligen
grönt, under det vi hade en härd N.O. Vind emot pfs, och
voro i fynnerhét ryggarna pa vågorna helt ljusgröna. Eljeft

tycktes det vara rnork-ljögrånt. Dagen derefter fåg vatt-

net deremot fä mörkt ut, fom hade vi varit i öpna Sjön ; e-

huru vi då redan voro inom Lezard. Imellan Portland och
Sud Ferland i Car^alcn, var vattnet åter grönaktigt.

Jag har 3 gånger farit öfver den fä kallade Gräs-fjön,

imellan 20 och 30 graders Nord Latitud , pä Öiha fidan

om America ; men har aldrig dar funnit fä ftora famman-
bångande falt afSaFga220,fom uti atfkilliga fkrifter berättas;

och ån mindre deraf fedt hela Hafs-ytan grön. * Sargazzo,

fädan fom den flyter uti Oceanen, år icke grön ; utan blek-

brufi eller tegelfårgad.

Beträffande orfaken til Hafsvattnets gröna utfeende, få

torde vid defs uplöfande (torre fvarighet förefalla, än vid de
andra fårgornas förklarande. Imedlertid och tils vidare rön
blifva gjorda, fkal jag ariföra hvad jag på de ftallen anmärkt,

dar jag funnit grönt vatten. Det år redan fpru^ nåmndt, at

öfver den del af Java ftråndcr , fom vetter ät Indifka Haf-
yet, altid en tjock diniha år flående, fom af Sjöfarande kal-

las IVlift. Luften må mot fjöfidan yara fä klar fom görligt

år, lä ligger andå ftåndigt en Mift-bank pfver denna kufl.

Likaledes var altid Mift omkring Caip de bonne Efperance^

under den tid jag dår viftades, fä fnart det vardt lugnt.

Hvad fom gör ingången til Canalen fä åfventyrlig , år icke

annat ån Mift och tjockt våder, fom man dår fa ofta träffar*

Ju närmare man år Land , för defto mera Mift år man ut-



1774- Jaii; Febfé Mart.

Tatt, i fynnerhet i de varmare Gllmater. Denna Mifl: är U
bland ganflca befvårlig. Den faller icke allenaft ned pä Däc-^

ket 5 och hvad , fom fiär under öpen himmel ; utan trånger

iig ofta in i Skeppet, fuktar Kläder , Mmmer Frukt, ocH

gör at fårfkt Kött och andra fådanä faker fnart forderfvas.

Under heiti-refan i fiftiedilé Febriiärii Manad , dä vi vo-

(O i negden afön Madagafcar, foll några riåtter en fä feg

och tjock dimba, at fonftren , hclä dagen derefter^ daktadt

klart vader och Solfken, icke hurlno blifvä torra. Defs-

utom tror jag, pä goda anledningar, at den fetmaa, det

brånbara ämnet, den fina oljan, eller hvad man behagar

Ikalla det, fom finnes uti alt Hafs-vatten, år til ftörre yrri-

nighet i negdfen af fådana Land , fom grånfa til Häfveh
Torde hånda, at det ditfamlas genom förromralta Dimbaj
eller förruttnade Hafs-djur, hvilket vqu framdeles {ko-

la afgöra. Men at demia, fetma, hvilken, fedan den
undergått någon ändring, vifar fig foin et fegt och tjockt

flem, kan äftadkomma grön färg,, det vifar den gröna
rand, fom fitter uti vattengängen kring Skeppa fom varft

nägoti tid uti Sjön.

Det händer undertiden, at Oft-Indlefararné träffa hvitt

vatteri, omkring i2:te graden af Södra bredden, och ijå^

gra grader Öfter om Java Hufvud, hvarafHolländare, foili

ungefär på famma ftålle flera gätiger fedt dylikt, tagit fig

et märke, fä at^ få fnart de träffa hvitt vatten, innan de fl

Java i figte, åro de fåkré^ at vara några grader öfter oiil

inloppet til Strat-Sunda. Detta ^ fom ätminftone tvä gån-
ger i fedm^e tider af Svénfka. Skepp nattetid blifvit obfer^
.vmdt, fkal vara få befynnérligt , at en ovan i haft icke än-
hat kan fe, äri at Skeppet år imellan bränningar in pän^-
got Land. Jäg har icke fedt detta ^ kan fäledes icke an-
nat anföra, ån hvad mig af andra blifvit berättadt. Når
jag med alkali utur Hafs- vattnet précipiterat deii hvita ma-
gnefiän^ föni jäg alleftädes funnit uplöft uti ftora Verlds*
hafvet, ätminftone öfveraliÉ, dar vara Svenfka Skepp fara
fram iniellan öötheborg och China, haf et fadant vatten,
ixiedan det varit grumligt och innan nederflaget hunnit låtta
fig, fä åldeles liknat det utan för Jäva befinteligä vattnet^

at dcifom fédt båda flägenj^ berättat ihig, ingen fkilnad ^
i utfeerldet dem imellan vara märkelig.
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Om Brun-fien eller Aiagriefia ^ mh dejl

Egtnfkmen

i) IJrtiti* ftehs arteinä liaFva for fliéfa af til-

' JTj baka ådragit fig Ciicmifternas uptnårk^
"^^^

fiimhet. Underråkningär hafva^dock
foga hunnit längre^ än at blotta de egcnfl:nper§
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fom kunna tjåna at fkilja dem ifran andra Sten-

arter; åtnfiinllonc år icke allmänt kunnigt, at

något vidare blifvit häruti ätgjordt, utom den
Athandling af är 17Ö7, hvaruti Herr Wrst-
FELD foretagit fig at bevifa deras beitänds- de-

lar. Mina Forfok (kola likväl tydeligen ä da^a
lägga at han håruti forhaftat fig. Det år onö-

digt, at anföra de mänga (lag af Bfun-ftenar,

fom jag underfokt^ emedail alla komnia ofver-

ens i hufvud-egenfkaperna.

Érun-fiens fårhållande med VitrloUjyrå.

2) (a) z Drachmer Brun-flen, rifne pä det

jfinafte i Glas- mortel , ftåldes några dagar i di-

geftion med i uns VitrioKfpiritiis : Derundcr
upkoni ingen fräsning^ ej heller hade fyran för-

lorat fin fmak, eller BrUnftenen formintkat fig.

Likafullt filtrerades och faturerades fedan fynm
med uploft Alkali tartäri^ hvarvid bekortis en

hvitgul fällning, (b) Pä den qvarblefne Brun-

ften flögs ä nyo i uns Vitriol- fpiritus, hvilken

icke mer ville angripa honom i derfore Ldcs ärt

i uns rifvert Briinften dertil^ och blandningert

lattes i kokning. Soluticnen beholt ännu nägot

af fin fyrlighet^ men fedaii t drachmer pulve-

riferad Brunften blifvit tiilagde, upkörii en bit-

ter fmak.

(c) 1 uns puiveriferad Brunften, blandadt med
lä mycket Vitriol-oija, at det blef låfom ho-

nung tjockt, drefs til glödgning uti glas-retort.

Dervid gick allenaft någon vatten-blandad Vitril-

iyra ofver. Når retorten fonderflogs, befans den

härda maflan inuti hvit, och utanpå rod, famt

vägde I2§ drachmer. Detta pulvenferades, och
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pågots defiillciTidt Vatten^ hvaraf Rafk hetta iip-

koni^ och en ftor del uploftés. Efter folutiönenS

filtrering, edlilcörerades reCduiim^ hvilket ef-

ter torknitigén var fv^aft grått , af if drachtnås

vigti Detta Refiduum calciner^des med Vitri-
ol-olja uti open Degel ^ til défä det itke mer
rökte, och fblverades fedatl liti vatten^ dä t
drachma blef qvar ^ hvllken ater calcinerades
med Vitfiol-olja, dä äterftöden var i dfachma i

form af hvitt pulvef; (d) Detta hvita refiduum
låt icke loja fig i fyror. Under fmåltningen med
Borax, gåfte det up, och gaf klait brunt gla§^
åfven hof det fig med Alkali fixo, och gicit
til en brun mafla , hvilken med fyror frambrag-
te hepatiflc lukt, och förvandlades til »elée (é)
Den gehörri calcination erhållna folntiönen äf
Brunilen evaporeradeS, hvarunder gänfta fma och
fä cryftallef fatte fig, fom intet annat voro ån
Selenit. Sedermerå nilfkoto ganflca Vackra flota
fneda pahillelipipedinca Cryihiller^ hvilkä tiltö*
go^ (ä länge nägot af folutionen var igen. f
fmaken voro de mycket lika Ehgelfta Bitt^f-
faltet; HcM-r Westfeld paftar^ at deffa åta
Aluri, men de likna honom i ingen ting tntt^
ån at de hafva fiimma fyra. \

^

Med phlögijficeräd Viniols -fyrn,

3) Efter Herr StahLs forencrift, doppades
några klutar i liplorning af Alkali tartari, hvil*
ket fcdail mättades af brinnande fvafvel-fyta. Up-
pä defla lappar, lagde uti tx\ retött^ flögs Aci^
dum tartafi^ for denfamima luterades en recipieht

^
i hvilken var blandning af vatten och oatiflcä

fin rifveii Brutlfteta; Retotten fattcs utr^Varm
ö 4 Sand I
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Sand, och ftod dåf en d3g^ hvarefter fahs, at

blandningen i rccipiénten hade vatteri- farg, och

litet fint pulver pä^bottnen 5 fom til llorrtadéleii

var Kifel-jord.

Med ren Sälipeter^fyrä

^ (ä) Vz. % drachmer fint rifveil Örunften

flögs t uas hvit och ren Saltpeter-fyra. Sedan
denha blandning nägra dagar ftätt i digeftion^

hade htarkén menftruum förlorat fin fyra i ej

liellcr marktes någon efTervefcence uti den fam-

ina» Jag abilraherade fyran genom deftillation^

och got den ofvergångna äter pä refiduum^ ftmt

lat henne ånnu en gäng gå ofver^ men ganflca

fakta. Rcfiduiim togs litUf Retörten^ och fan^

ganfl^a litet uplofts den ofvergångna fyran got

jag äter derpa, och tilflog fedan pulveriferad

jBrunften^ få mycket^ at fyran blef fulikomligen

iftåttad^ hvarttl ätgingö 9 drachmer. (^) Den-
na med Saltpeter- fyran mättade Brunftens folii*

tion filtrerades och deltes i ttli I dcri ena hålf-^^

ten dröps nägra droppar Vitriol^fyra, hvarvid

ett ganlka fint hvitt pulver tåldes ^ fom ddck
forft efter några timar fatte fig til bottrtenj Det-
ta pulVer låt icke lofa fig i kökande vatten eU
ler fyror, den klara folutionen evaporerades, och
gaf nägra fmä Seletlit - eller Gips - cry ftaller. For
ofrigt ville den intet mer anfkjutai (c) Defi an-

dra

i^) Med réri Saitpéter-fyra forftär jag fädari^ fom
icke har giil fårg. Maii ^eftillerar Spiritus Nitri fa-^*

inans ganlka lindrigt, tils refidiium i Retorten blir

ofargadt fom vatten , jbcH f vårrrian ger hvitä dun-
fter. En fädan SaJtpeter-fyra måfte fötVaras 1 rriofkt

lutn, med inpalTad glas-propp.
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dra hälften af folurionen låt jag uti lindrig var-

ma afroka , och bekom (ma glånfande Cryftaller,

hvilka lå väl fom hela folutionen hade bitter fmak,

famt voro omtrenr af lo gratts vigt. Vid tilflag

af nägra droppar Vitriol ? fyra i denna genom vår-

nian tjoakare blefne folution, vans icke något
pra^cipitat, utan litet Selcnit-, men lå fnart hon
til confiftencen blef fom tjoek honung, begyn^
te hon pä en gäng at anftjuta läfom fina fpittar,

löpande til famma medelpunft 5 deffa voro jåmval
mjuka 5 och deliquefccrade efter nägra dagar.

Me/i Phlogifiicerad Sak^eter-fyra.

5) Emedan denna vid ätfxilliga Forfok för-

håller fig helt annorlunda ån ren Saltpeter-fyr^,

var jag åfvcn angelägen at forfoka den med Brun?
ften. Derfore blandades litet ganfka fin rifven

med vatten
5

flögs uti ftor Recipient, och lu?

terades vid denfamma en tubulerad Retort, ge?
nom hvars opning ingöts nägra uns vanlig Spi*

ritus Nitri, och fläptes fom oftaft Jårn-filf^åa

uti denna fyra j Ghsproppen infattes ftrax i öp-
ningen. Den med Järnets phlogiftiflca del for-

cntc Sa|tpeter?fyran gick ofvcr i recipienten, och
i den dår varande fvarta blandning. Efter några
tiraars forlopp, var Brunftenen hel och hällen

folverad, och folutionen klar fom vatten, utorn

en liten portion fin jord^ fom var Kifel. Äf^
V(?n nu pr^ecipiteradc fig en lådan hvit Jord,
fom $. 4. (h) omtaltesy och forhSU fig annars

denna fölution, fäfom i nail föregående §. med
rcR Saltpeter ^ fyra.

Med den ttanliga Åalt (yran.

ö) (a) Pä \ uns fint rifven Brunften flögs

I uns ren Spintus falis. Sedan denna blandning

G 3 ftätl
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ftätt I tima uti kölden 5 hade fyran antagit Work'*

brun farg. En del af denna uplofning gots i

Glas, fom ftäldes opet i vårman. Solutio-

pen g^f lukt, lik varm aqua regis, och efter
;|

timas förlopp, var hon klar ofargad fom vatten,

famt lukten forfvunnen, (bj Pct ofriga af bru-?

na blandningen fatres i digertion , Br at fe, om
Salt-fyran flvuHe måtta fig m^d Brunften. Sa
fnart blandningen blef varm, blef defs Kungs-
vattens lukt anfenligen forokt^ en fråfning up^
Icorp jämväl, fom varade til andra dagen, dä fy-

ran befans fiturerad. På återftoden, fom icke

Jumnat uplofis, gots äter i uns Spiritus falls

^

hvarvid a' la förenämnde omftåndigheter incråfFa^

de, och Brunrtenen blef helt och hållet uplolt,

Utom litet Kifel-jord. (c) Denna gula folution

(delades i 2 delar. I den ena dropos några drop-

par Vitriöl-fyra. Efter fä minuter blef folutio-!-

npn hvit, och et fint pulver fåldes, fom i vat-

ten var olofeligt* Sedan folutionen afrokt , fat-

te fig några fraä Selenit -cryftallerj det ofriga

forhoit fig lika med Salt peter fyran och Brun^
llenen. (dj Den andra h<iiften evaporerades, och
dervid bekommos jämväl fmä kantiga glånfande

C>ryfta}ler, och förhöll fig, b vad cryitallifatio-

jien beträffar, äfven nu, låfom med Salpeter-

fyran förmält år.

^ed Flufs-fpats 'fyra,

7) Sedan Brunften flått några dagar i di-

geftion härmed, var ganflca litet uplort, och nog
jnyjcket fint pulveriferad Brunften mäfte läggas

til, innan fyran blef iaiiirerad. Solutionen hade

J^napt mårkelig fmak, och gaf med Alkali en

Jiten fällning. Men om af denna fyra och Air



fcali volatile fammanfatt Salmiac fläs uti Brun-
ftcns folution, gjord med någon af de förenämn-

de fyror, fä ftcr en dubbel decompofition, och
Brunftenen friller i förening med Flufs-fpats fy-

ran til bottnen,

Me^ Urin "fyra.

8) I Drachma Acidum iirin^ kokades med f
drachma rifven Brunlten, men uplofte ganfka li-

tet , och faftån den alTÖktes til torrhet, fmaka-
de dock refiduum nog furt. Likväl mattades

omfider fyran genom tillåggning af mera Brun-
ften. Når Sal Microcosmicuni flögs i en Brun-
ftens uplofning, flcedde åfven lådan decompofi-
tion, fom med Flufs-fpats fyran.

Med Vinfiens^Jyra.

9) Ren Vinftens-fyra gjorde i kölden me^dBruTi-

ften en brun folution, men under digeftions vår*,

ma angreps han ftarkare och med effervefcence^

dock kunde den tillagde Brunftenen icke helt och
hållet lofas, utan mättades omfider fyran igenom
tillåggning af mera Brunften* Dä Tartarus tarta-

rifatus flögs i nägon Brunltens uplofning, (kedde

åfven dubbel decompofition, läfom i §. 7* g*

Med dcftillerad Ättika.

10) Genom kokning hade Ättikan uploft:

ganfka litet, men fedan Spiritus aeruginis nägra

gånger blifvit dcftillerad ofver Brunftenen, blef

fyran faturerad. Med tilflag af Viftril- fyran,

bekoms et ringa hvitt prxcipitat ^> h). Af
qvarblefna Brunftenen kunde knapt nägot märke-
ligt uplofas genom flere abftraftioner med con-

centrerad åttika. Når folutionen afrokte ad fic-

cum, deliquefcerade den i fria luften,

G 4 Med
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Med Citrm,^Jyy^'i

ii) z Pnichmer fint rifv^n Briinften fätte^

I digeftion med ? uns. Citron- Hift blandningen
fick i kölden brun iärg, men i cjigeftions vljv

ma begynte faften haltigt fniili^ lil defs fyran

blef mätf 'd , dä hon jåmväl h.idc förlorat bruna
Jårgen. P:( famma (ätt uplollcs den qvarblefna

Brunflenen, dä mera faft fl^gs dcrpä, hel och
hallen, efter några timmar, utom en hvit Jord.

Med Luft*,fyra.

ii) Jag faturerade et ganlka kallt vatten, i

h vilket änrai var nägon ofmälr fno, med Luft-
fyra, och bkndade en portion ganOca fint rif-

ven Brunrten,deruti, Glafet, hvari blandningen
var, raptcs gan(jka vål, och Ilad fä några dagar

i kölden 5 under denna tiden Orakades blandnin-

gen dä och dL, Sedan filtrerades den famma,
och gaf med Alkali tartari hvitt prxcipitat* Den
folverade Brunflen (kilde fig ock ifrän detta mcn-
^Iruo, når det rtatt några dagar i fria luften.

\ \) Sådant år Bruntlcncns förhållande med fy-

rorna. Hår finnes forft märkvärdigt: at nägra,

läfom den flygtiga Syafvel-fyr^n, phlogifticerär

dc Saltpeter- fyran, vanliga Salt- fyran och Ci-

tron-fyran lofi Brunilencn he]t och h^U^t upj
andre ater under fjelfva uploi ningen fororfaka

jmårkbar ftifningj da andra dPVerpQ^ uplofa ho-

nom i tyfthet> oph åndreligen ku^na andra fyror

blott i|plofq en dpi af Brunftenen. Innan jag

inlät?:r mig i fprklaring öfver deflii befynnerlig-

lieter, ar nödigt^ 4t upgifvi^ Brunftenens ^llmåiiT

|ia e^en(*kaper/

i^) 1:0 Brunftenen har en ftgrk dr^^g-kraft

til det allipånna Phlogillon. %\o i3enna drng-
^ " " '

^

' " '

kn;ft
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kraft förökas, når et uplofningsr medel ar tilftä-

desjj hvilket tillika kan fårena fig med den phlor

gifticerade Brunrtenen. I defta tilftSnd kan Brvni-

fteneq ftarkare draga til fig det bränbara , än SaU-

peter ^ fyran på väta vågen. g:o När Brunrtenen

måttap ng med det bränbaia våfendet, forlcdrar

han fin fvårta och fär hvic farg, hvilken likväl

forfvinner, lä fnart phlogillon fldlt fig derifräii.

4:0 Utan at forbinda fig med phlogillon, kaii

Brunften icke i nSgon fyra bringas til klar or

tårgad fplution, och hvareft Phlogifton felar,

blir folutione^n antingen blå elier rod. MedcUl
defla 4 genom en kedja af forfok uptåckta BrunT
flenens allmånnii egentkap^r, lata alla defs bekan-
ta verkningar förklara fig , fom det f6lja^ide

fkall vif^.

if) Brunftenen lofes bloft til en del up af

rned vatten blandad Vitriols • fyra , man ma
då digerera eller koka honom dermed , §. z.

(a). Den delen måfte fordenfkuU fkiljas ifrän

det qvarblefna, ty Brunftenen kan icke klart

pch tårgloft uplofas , fä framt han icke har phlo-

gifton med fig. (§. 14. N:o 4.) Deraf följer

fåledes, at denna uplöfta delen har phlogiflioti

hos fig, At Brunftenen af naturen åger litet brän-f

bart, har Herr Westfbld förut anfört, men
han§ grund år opälitelig, iå långe den ej af an-

dra flvål heftyrkes, i fynnerh^t fom Saltpeters al«

kalefpering kan fke utan tilfats af phlogifton^

och det fortare, når någon kropp år tilftådes,

fom kan forbinda fig med det fafta Alkali , hvar-
til dä behofs hälften miiuire hetta. Detta häii?

dar yld Brunftens och Saltpeters calcinadon,
pm åter en lådan blandning deftillefas, tas Sal-



peter-fyra i recipienten. Men at Brunften ver-

keligen har nägot phlogifton i (in Sammanlåct-

ning, vifa foijande foriok : (n) Solutionen af

iViagnefia nigra i VitrioUfyra (§ ^^h) afro-

jkes til torrhet, del: ofverblefna deililleras i Guis-

retorc med recipient fore i openeld: Vitrii-fy-

ran ndljcr fig dä icke forr frän Biunftenen, än
retorten begynner fmåita, och förvandlas til flyg-

tig Svafvel-fyra. Reiiduum år fvart och en van-

lig Brunften. (bj Brunftens folution i Saltpe-

ter r fyra {§. 4. a) fläs i Glas-retorc och abs-

traheras all fuktighet ^ når den börjar flvumma
fig^ låttes en recipient fore mpd litet vatten uti.

Vid fakta eld gar den til folution brukade rena

Saltpeter- fyran dfver i form af blodröda ängor,

och ger gron fiygtig Saltpeter-fyra. I retorten

blir åfvenledes en fvart och riktig Brunftqn qvar.

(c) Uplofning af Brunften uti Viftrils-och ren

Saltpeter - fyra (§, ^. i, 4, h a)j_ prascipiterad

qied Alkali tartari, ger et hvitgult prxcipitat

,

fom uti täppt Glas calcineradt 5 behåller fårgen

,

men uti fria luften calcineradt, blir fvart ( §•

14. N;o 3)» Häraf följer, at Phlogifton år i

Brunftenen. Da nu refiidua uti Retorten hafva

förlorat deras phlogifton, hvarigenam de voro
förenade med iyrorna, kunna de icke lofas vi-

dare i rena fyror. Säledps om t, ex. Spiritus

vitripli flås på refiduiiooi, (litr a)^ Ki lofes litet

cllejr intet, men flås af den ofvergängna flygti-

ga Vitriol - fyrgn derpa, la lofes det up igen,

Utom något litet, fom icke tätt nog fyra, ty

under d^ftillationen går något genom luteringen

fin våg, Afven iä forhaller fig med Brunftens-

dcftillation och folution i Saltpeter-fyra , (lit. b).

16)
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16) Pä nu allenaft en del lofes af Vitril-fpi-

ritus, il blir frågan: hvarfore det ofriga icke

lofes? Derpä fvaras: det ouplorta har gifvit fin

lilla portion phlogifton, fom det efter fin natur

ag^r^ ät den delen Brunftcn, fom i förda digc-

Ibonen förenat fig med Vitriol - fpiritus j ty ut-

om detta principium år Brunlicnen ouplofelig, At
den qvarblefne Brun (ten förlorat fit Phlogiilon, fc5

der^f, at når ren Saltpcter- fyra abftraheras ifrän

honprn, vifar fig pä flutet liten eller ingen rod-

nad, AtBrunftenen, efter dcfs andra allmänna ct

genflcap^ attraherar det bränbar^i ftarkare, når

han är i iållflcap med någon fyra, utvifa foljan-

de forfok: (a) Fint rifvcn Brunfl^n, digererad

eller kokad med uplofning af Socker, Honung,
Gummi Arabicum^ Gelatina CornuCervj, förr

andras icke> men om Brunftenen blandas med
Vitriol-eller ren Saltpeter- fpiritus> och något Ii*

tet af defTa faker kommer til, famr blandningen
låttes i digelHon, få tär man med forundran fe,

huru fvarta färgen efterhand forgär, och folu^

tionen (ker klar fom vatten j hvarvid en vifs

quantitet bläfor med häftig fråfning fkiljer fig

ifrän, fom år I^uft-fyra. Ja! Brunftenen vifar

i iädan blandning fä ftark attraélion til phlogi-»

fton, at Metaller, de adla icke undantagna, go*
ra honom i lädana fyror klart uplofelig, och,
hvad ån mera år, helt och hållet forftora Alkali

volatile, famt ofvrvnnåmnde vegetabilifka och ani-^

malifta tilblandningar. Om alt detta talas fram
båttre. Af delTa forfok fluter jag : at dä de yi^

tre delar af en fint rifven Brunften rora en fy*?*

ra, de famma derigenom undfå en häftig begär-
lighet efter Phlogifton, och dä fyran icke har

nägot
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något deraf, ej heller Brunften lå mycket , at h^n
helt och hållet i ladan fyra uplofes (§t§' h 4»
a, a)^ il draga defia yttra delar det, fom der-

til felas, ifrån de mil intil liggande particlar, hvil-

ka fyran ånnii icke rort vid. Det år derfore

,

fom defle yttre delar lofas up i Vitriol - eller

Salrpeter-fyra, och de inre delar, fom blifvit de-
ras phlogifton berofvade, ligga oupl6fta> men
defle lo^s ock up, få fparp det dem felande

Phlogifton af de förut ptntajtc tilblandningar, t.

e. Sacker, meddelas.

17) Nu til Brunftens fSrhållandc med Vitrils-

olja (§. 2. c). Det år roårkcligt, at denna con-
centrerade fyra lofer Brunftenen helt och hållet

utan tilfats af någon phlogiftifli kropp. Det vore

fvårt at begripa, hvarifrän phlogifton hår fkulle

komma, om man icke vore 6fvertygad, at fle-

re kroppar, fom hafva ftark attraaion til detta

principium ^ taga det famma ät fig af en glöd-

gande hetta. I fjelfva verket förlorar Qyick-
(ilfver och Silfver uti uplofning med renafteSpi*

ritus nitri (§. 4.) fitt phlogiilon, fom är ea
våfendtelig bcftänds-del for deffa Metaller. Dct^
ta inhämtas af de roda ängor, hvarmcd Saltpe^

t;er-fyran ftiger up, och kan den uplofta Metall
lifka jorden icke forr blifva riktig Metall igen,

innan det felande Phlogifton återvinnes, hvilket

antingen fter genom praecipitation med riktiga

Metaller, eller ock blott genom hetta. Det är

bekant, at når Saltpeterrfyran förenat fig med li-

tet phlogifton, forbinder den fig fedan lä loft

med abforberande kroppar, at våxt-fyrorna får-

må flcilja henne ifrån dem. Om en liten med
Saltpeter fyljl. Qhi ? rcton lagges ofver eld^^p

,
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til Qcfs Saltpetern f timitia flutit rod,befinnes den

efter aflvalning haftra bekommit phlogifton, t?

när den rifves rtied Tamarinder , upftiger cn (tark

SkedvatténsMukt, han blir ock fuktig i fria luf-*

ten, ehuru intet fpörr pa ledigt Alkali deruti

finnes Och hvad fkuUe val annars vara orfa^

kcri, at når Acidum nitri fumans deftillerar^ den -

famma på flutet , då rctortcn nårtan glödgar, gäf

blodröd ofver, men likvål rnidt under deftilla^

tionen of ^srgad fom vatten framkommer? Jag kun-

de annu anföra åtncilligt, fom bcvifar Phlogiftori

vara Uti glödgande hetta^ om jag icke fruktade

at denna afhahdling blefve for vidlyftig 3 det ma
dock läggas til, at det inkaftet ej år at befara:

hvarfore icke dä dc oådla Metallers kalker ge-

nom hetta reduceras? ty alla kroppar attrahet^å

icke lika flarkt phlogifton.

Brunften kan läledesj gehöm den Cöhcetttrerä-

de Vitriol • fyrans tilhjelp , draga Utaf hettan ät

fig det nödvändiga phlogifl:on;^ fom fordras til

folutioni At Vitriol -fyran i denna elå- graden
lider någon decompofition , år ej troligt^ tyda

I uns Oleum V^itrioli mättas med afvågt Alka*
Ii tartari, faml federmera i| uns HfVeil Bruri^

ilen med f uns af famma flags VitHol - oljit

calciheras uti rctort mod recipientj derpä med
dellilleradt vatten uplofes noga hvad fom ar i re*

törten^ jåmvål recipientén flcoljes, hvar uti nå-

gra droppar Vitriol -fpiritus finnasi hvilka flås

tilbaka i lokitionen, och ändteligen tillåg^es fam-
ma quantitet Alkali $ lä yö]cs hår intet fporr af
6fver^l^ott pa Alkali eller fyra. Deraf kan for-

denfiaill flutas, at det branbara i Viftril- fyran

(om annats denna fyran innehåller (ådiint) til

den«=^
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denda foliition ingen ting bidniger: Ty én la-

dan med Alkali pr^scipicerad Brunllen innehål-

ler én mSrkelig myckenhet deraf, hvarfore hail

otk redcrmeraij utan tillåggning af nägot pblo-
gillon^ helt och hållet iöiveras uti fyror.

18) Briinftenen har några Jord* arter hos fig^

fom äro inblandade, utan at egenteligen hora til

defs belHnds-delar. Ibland deffa åro i:mo litet

Jiirn-öchra. Deraf var maflan uti Retorten fef-

ter deftillatiönén utanpå rod (1, li c), emedan
•hort där erfarit den flarkafle hettan, hvarigenom
den med järnet förenta Vitriol - fyran hade af.

fkiit Man k nl defsutoni lärt fä jårn-jorden

ifnin Érunflens folution i fyror* Otn nian dry-

per några droppar Uploii Alkali derutis lä hd-

ler forit Järnet, iäfom ågahde fvagare atiniclion

til fyrorna^ åi1 den phlogidicerade i3runrtcn har.

At litet Jårn-ochra blott 'mechanice är tilblan-

dad^ har Herr Pott, famt Herr Direfteuren och
l-liddafeh RiKimän jårrival förut vifat, faflän

Herr Westfeld anlcr den famma Taföm en be-

lländs-deK Nägot Kifel-jord år ock iiti

Rvunftcnén, fom c] gar med in i folutiohen (§, i*

J), At Kifel- jorden icke vid denna operation

år ren^ det vifa forfoken^ dock med tjänliga fy-*

fot kan man fa henne gailfkä rén^ 3:0 Litet

kalk ^ det vifar deri vid denna öperatioti lipkom-

he Selenit (§, z. e). 4:to Något af en hyjörd-
jart, hvilken^ (ä mycket jag Vet^ ånnu åf obe-

kant. Det år denna ^ hvarmed fränfkilda Kifel-

jofden år blandad (§i i. och emedan hoii

åf abförbefande^ tager hon Viftril-fyrafi til fig^

gor håfmed ett uti vatten ouplofeligt Medel-falt

^

och med Borax brUnt glas (§i 2. ^Ji i J^nfe*

eiide
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ende til det fvafvcl, fom vid fmåltningeti up^

kommer. Om denna handlas vidare i 51. §.

ip) Når det af ViÄril - lyran och Brunflert

fammanfatta Medel -faket ( §. u e) an en gang

uplofes i deflilleradt vatten, och cryftalliieras

,

bekommes ganflca ixnt (alt, h vilket icke inne-

håller någon af de i nåit foregående anförde

inblandningar, och utur hvilket rnän genoni Vin*

ftens alkali kan falk eil raed bfånbart väfendé

fittirerad Brunilen. At deh år mattad med phlogi-

fton,fynes deraf,at han ej kunnat förenas med me^
ra pi:l'.^'giiton, for at gifva något mctallinu. Hade
Herr Wr-STFP:LD litet närmare underiokt dcilA

prurxipitut, OvUlie han läkert icke hafva gifvit

henne ut for Aiun- jord. Denna jord år här ur :ri

ringnfle järn, famt defsutom utrullad med alla

rgcnfkaper^ fom Mineralogi tillägga Briinden^
allenad phlogifiDn ftiljeS dcrifrän, fom (kcf i-

genom calcination i fria luften (§. if. c). Så-
ledes kan med ftål flutas, at at Herr Wést-
rfeLÖs athandiing foga år at låra.

io) Brunftens förhållande rhcd flygtig Svaf-
vel-fyra, bevifar alt det, (om fiirutäriagc, ty-
deligen (5"^

3
Ty Brunftchcn tager at "^(ig det

med fyran förbundna Phlogiiton, fom meddelar
fyran Cn\ ftofa flygtighet ,^ famt gor at han lo-

fes i den nu mera rena VitrioU fyran. Om déri-

ha folution blandas med Vitriols - olja och de*
ftillcras, fås ingen flygtig Svafvel-fyra, och når
denna (olution prtecipiceras ntied vegetabilifkt
faft Alkali^ fås Tartarus vitriolattiSi Detta be-
vitar, ar Brunftenen attiaheraf phlogifton Itarka^
rcj än

, Vitriol-fyratt pä vät?i vågen.



itVBmnftens fårhälkndc nicd ren Salpeter-
fyra (§. 4.) är i det huf^/udfakeliga lika fom
Vitricl - fpiritils. Vore det mojeligt , at denna fy-

ra kunde utilä lä Hor hetta tom Vitriols-oijan^

VfuWt hon ock iiplofa ferunfteneh aldeles^ utaii

tilfats af phlögiftön rtien fom hoh icke det kan^
lä år nödigt, at erlätta brifteh pä phlögiftön.
I detta forfok fes tydeligare de inblandade fråm-
mande arter (§. i 8). Här blir rena ICifél- jorden
oliploll liggande v nieh obekanta Jord-arten gar
rned Salpetér-fyrah til cryflallifatioh (§. 4. t )y
hon låter ock iålla fig rned Viclril-fyra. Detta
är det pä anförde ftället (b) Ömtalte prceclpital^

fom i vatten år ouplofeligt. Kalken förriieraf

rned Vitriöis- fyran Gips, och den ringa färn-

halten lliljes lätt rned nägra dröppai^ uj5lo(t: Al-

kali tårtan {%, 18. N:ö i),

il) Uti förhållandet med phlogifticéirad Sal-

pctcr-fyra fes alt, hVad förut år bevifl:, tydéli-

gare. Brunfténeh decompoiiehr deiiha fyhtii af

lammå grund, fom flygtiga Svafvel -fyran

20 ) Blott af detta foilok kaii itian klifva 6f-

vertygad oni BrunftehenS andira allmänna egenflvap

(§, 14); Ät denna fyrans bråhbara del ver-

kcligen forent fig med Brunftehen, fermandef-
af^ ät når én Vegetabiliflc fyra blandas til eil

ladan folution^ icke fohiitnmes nägon Skedvat-

tens lukt (§ 17.)^ och hied ren Oleö vitrioli

dettilleradi fäs btårgadc och icke gult Acidum
nitri; Hår upkommer ej en iädan fråfning^ fom
med Brunftens-folution uti ren SpiHtii Nitri el-

ler Vitrioli, dä litet Gummi ellér Säcker til-

lagget {§% 16. (t). Det år bekant ^ at når en

Jkropp utur Djur - eller Våxt- riket genom bran-
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nitig eller gåfning forftorcs, vifar fig altid en mfc-
kenbet Aer iixus; Dä nu Brunitenen med Ty-
ronras tilhjelp har famma verkan pä defla krop^
par^ fém Luften eller, andra åmnen, fom dra^a
det branbara utur dcm^ lä mäfte vid en dylTk
operation Aer fixus /tiljas ifrån j ellei- ock al-
ftras. Men i närvarande båndelfe, kan med phlo-
gifticerad Salpeter - fyra

,^ ingen lådan efferve-
leenee fke, emedan hoii förenat fig med det re-
naje pblogifton : och när det äter ftiljer lig
ifrån henne l;'i fer jag icke, hvarfore någon Aer
fixus Ikuile gä bårt ? Brunften fororfalcar lika-
ledes ingen fråfning, då han åi- blandad med A-
eido nitri och Metaller^ Arfenic eller Oleö the-
rebint. och likafullt uplofes hel och hSikn.

23) 6:te $, vifar förhållandet med Kokfalts-
fvra. Här torde ej iS lått i början infes, hvar^
ifrån Brunftenen erhållit phlogifion : hår LVaes
iiitct. bränbai-t til , och Brunftcn^ fuUkoraife*
uplofning kan likväl utan värma förrättas. I
fjelfva verket, forefaller har et phenomen, fönt
bcvifar, atPhiogillon år helt vifst utj Salt-fyran
tilflädes. En egenOv-ap, fom inan fluille hafva
riiragt Salpeter-lyran, emedan Chemifterne, ef-
tci- Stahl^ hafva trodt, at detta principium i'

tSmlig myckenhet iiodvändigt fordras til deis-be-'
ftånds del. Men detta nu vi nu vånda om , och
tillägna Salt-fyran.

^
Når Salt-fyran (lått ofver Brunfteii uti köl-

den
^ bekom hon en dunkel rödbrun färg ( §,6.

(<j). Emedan Brunftenen, utän at foi binda 'fig
med phlogiftön^ icke gifV^er någon fårr-lös folu-
tion, la faijer, at Salt-fyrankan lofa honom

K taii
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tan detta principium: Men en lådan folutionhar

antingen en blå eller rod fårg (§ 14. N:o 4);

Fårgen år hår mera brun ån rod y orfaken är,

at i denna roda folution de aldrafinafte delar af

Brunften fimma^ hvilkä icke (å lått ljunka> ty

och rodt blandade med fvärt, gor briint. Brun-

ften har hår fåftat fig fä loft vid Acidiim falisy

at vatten kan prasicipiterä honom ^ och detta prse-

cipitat förhåller fig fom ordinair Brunften. Då
nu blandningen af Briiriftéri och Spiritus falis

fattes i digeftion ,
upkotri fråffiing och lukt ^f

Aqua regis (§. 6. b)i
^

At tydeligeri förnimma dennä nyhet, tog jag

en Retort, i jbvilkeri en blandning af Brunften

och Acidum falis var. Framfor halfcn bänd, jäg
cn luft-tom blåfa, och (atte retoheh i het fahd.

Genoni efFervefcericen i retorteri, blef blåfari tit*

fpånd. Dä fyran icke mera fråftei hvilkei: Var

tecken til deft faturätiön^ lofté jag iffäri bläfan

och fanrii ar denna liift hädé^ iårgat bläfaii gul

låfom af Skédvatteri j men hade icke na^ot fpår

af Aef fixusi utan eri gah{kä kånbar fticfcandc

luktj (om var hogft befvårlig fot Liirigörna:

hon liknade lukteti af en Varm Aquä regis; So-
lutioneri uti retorten våf klar^ ftotaridé j^å gult,

hvilken (idfthåmhdé fårg forörfafeas af defsjårn-

halt. Vill man vara ofVertygäd, at oclc denna

uplofte BrUnftenen häller phldgifton, lä {^raeci-

piteras folutiöneri med Alkali tat^tari^ prsécipi-

tatet edulcoreras, hvarmed fedari foi^fares föm
mi (§. if. a, b,c)j år anfordt. Men hvarifräii

har denna Brunften fatt Phlogifton? Ifrån Aci-

dum Salis: Vårman kan man icke hår beropa

utom delTa fi artiklar^ år denna folutiori rod,
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fig pa, hålft Tolutionen blir klar utan den fam-
ma, allenaft hon tår ftä nägfa timar i fria luf-

ten. Med follitioneh tilgår följande latt: Brun-
ftcnen attraheras forft af Sält-fyran ^ håfaf up-
kommer en brun folution. Denne uplotte Brun-
Hen bekommer genom fyrans tilhjelp en ftark
attraftion til phlogiftön 14. N:ö 2)^ och
drager det Verkeligen til fig fran de partik*
kr af fyran ^ fom han åt förenad med^ denna
delen af fyran, fom fäledes förlorat en af fina
beftänds- delar, och allenaft ganflca loft år for-
bunden med den nu mera pblogifticerade Btun-
ftenen, vat^der utftott ifrån fin jord af den ofriga
Salt-fyran, fom ånhU icke lidit någon decompo-
fition^ och vifnr Cig fédan med fräfning, läfom
en hogft claftiik luft eller dylikt fluidum; då år
den'bruna fåfgen foffvunnetl^ famt en vattenklar
folution upkortimen.

24) Denna af phlogiftort^ laförti tft fran finä
beftänds.- delar flcild Salt- fyra ^ forenar fig med
vatten i ganilca ringa quantitetj famt ger vatt^
net foga {ur (mk \ men la fnart hon rakar ett

brånbar materia ^ hWt hön en riktig Sältfyra igert.
For at utforllva denna luftens egenflcaper ^ ar båft
at låtta henne pä prof uhdei' elaftiOca tilftåndet.
Man blandar en ordinaii* Salt-fyra med énr rif-
venBrunftenj lä ^mycket man vil^ i Ölas-retort>
hvilken iåttes pä varm fand \ til reeipienter bru-
kas fmå glas^ fom innehälia vid pafs iz Uns Vatt*
jteti^ Uti hvar flafka (las vid pafs t drachmer Vat-
jten^ fogörrtä lUteras icke Vidare a, ån at grått pap-
Iper Vikes öm Retort '^ halfen^ öch glafet iåttes
derpåi Når et lådant glas legat fofé en i timä
eller mer^ befinöes> alt efter fom dår åi* ihyckenhet

Hå 'af
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af den elaftiflca fyran i forlagen, at luften i den-

famma får gul fårg; dä tagcs glafet ifrån retor-

ten. Har pappers- lutum hållit tåit^ lä far eir

del af luften med våld ut: man iåtter dä ilraxt

en förut inpaffad propp i Glafet ^ och lägger

annat i Hållet for Retort- halfen. På detta fåh
kan man til en del upfylla åtflviUiga glas med
dephlogifticerad Sak -lyra. Härvid märkes, at

retorten får en lådan ftållning, at i fall droppar
fkulle ftiga up i haUen , de liitnma kunna rinna

tilbaka. Vatten i defla glafen
.
tjenar dertil, at

om en dunft af Salt - fyra fkulle gä ofver^ hon
då må hafva detta vattnet at begifva lig uti.

jag tager mera ån et glas, for at icke haiva af

noden, at ä nyo anftålla lådant deftillations- ar-

bete* for hvart forfok jag gor. At fylla ftora

Kolfvär, år icke tjenligt, emedan en god del af

fyran forfvinner i luften , War gäng de opnas.

25) Hvad i denna dephlogifticerade Salt-fy-

ran underfoktes, hängdes pä Glas-ror^ fom jag

fåftadé i proppen. Dä (a) blifva propparna uti

Glafen gula, låfom efter aqua fort, öch luturn

ängripes jåmvål vid deftillationen. (h) Blätt Lac- -

mus-papper blef nåftan hvitt: alla vegetabiliOcä

blommor, roda, blå och gula, blefvo pä en kärt

tid hvita 5 det famma hände ock med gröna väx-

ter. Imedlertid blcf vattnet i Glafet til en fvag

öch ren Salt-fyra forvandiadt. (c) DelFa blom-

iliors förra iårger, la val fom de gröna växter-

nas, kunde icke äterftålias, hvarken med Alka-^

lier eller fyror* (^) PraiTade oljor och anima-

lifkä fetmor, når de ilfoni dro|>par futd eller

itrokos på Glas-rorét, blefvo pa kärt tid lä fe-

ga foni Terpentin, (e) Zinnober blef hvit pS
ytan,
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ytan, och når ftycken affkolgdes i vatten, be-

kom man en ren Mercurii fublimati folution,

men Sv^tVel förändrades icke. (f) Järn-viftril

blef rod och liquefcerade. ' Koppar -och Zinck-

vitriol ändrades icke. (g) jårn-filfpän lades i

lädant glas, och upiofte lig. Denna folution e-

vaporcrades ad ficciun och deftilleradcs med til-

fats af Vitriol-olja, dä gick en ren Salt-fyra of-

ver igen, fom icke uplofte Guld. (b) Alla

Metaller angripas, och är märkvärdigt med Guld,
at defs folution uti denna dephlogilticerade Salt-

fyra, formerar med Alkali volatile ett aurum
fulminans, (i) Spiritus falis armoniaci med kalk
tillagad, når den hängde dropp-tals pä röret,

upkom et hvitt moln, och en hop luftbläfor

gingo ifrån droppan, fom gäfvo en rok ifrån

fig, i det de fprucko fonder, (k) Alkali fixur];!

förvandlades til Salcommune, fom decrepitera-

de pä kol, men icke detonerade. (1) Ärfenilc

deliquefcerar i defla dunder, (m) Infefter do-
go ftraxt deruti

,
(n) och elden flåcktes pä ftun-»

den deraf.

26) Detta bevifer nog den ftora attraftion,^

fom dephlogifticerad Salt^fyra har til det bråix-

bara. Kan hända, at Herr Stahl fatt en iär

dan dophlogiilicerad Salt-fyra genom tilhjelp af

Järn, Ibm han ilutcr af den gula tärgen pa prop-
pen, och mente , at Salt -fyran var F6rvandla4

i Saltperef-fyra. Om fammaniättning af Brun-
ftén, Spiritus falis eller Spiritus Vitrioli, och
Alkohol vini, digereras några dagar i val tiltäpt;

flafika, och fedan deftillera$ fakta, upkommer
ingen fråfning, utan Spiritus vini gar ofver,

men, hvilket år märkvärdigt, har en ftark lukc

Ii 5 ^ft^r
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cftpr Aether nitri. Refiduum i retorten har tot-

\oxu firt Cyr^y och år med Brun(lenen måttadt.

3åttas Metaller, Socker, Terpentin elle^- Linolja

t\\ ?n blandning af rifv^n Brunften och Salt-

fyra, upkammer gj nägpn ladan dephlogiftice-

rad Salt-fyra 5 ty hår år nog hrånbart filftådes,

hvarnied deiina elaftica fyra kan farena fig. Med
Qyickfilfver år de? rn^rkeligt, ai; en god del

dår^f gar med in i folutionen^ fom igenom cry-

llallifatioq kan fäs derifrån, och förhåller fig

fom frätande Sublimat. Qm til en blandning af

rifven Rrunfteii och rent Acidum falis , (åttas La-
meller af rent Guld, befinner fed^n, at denna fo«

lution innehallen: iå vål Guld fom Brunften up.t

låfte/

zj) Empd^n Flufsfpats -fyra gpr med Brun-:

flenen ?t prspcipitat 7)9 lä ar låt? forftå,

hyarfore hon lofer iå litet
5,

ty en fin hinna af

detta Saltet lågtes pä Prunftenens partiklar, fom
hindrar fyrans vidare ingång, Dpt famma hän-

der med Apidiim urinae (§.8), ty Sal microcos-
inicum gor jämyål praceipitgtiqn.

28) Brnnftenens förhållande med Vinftens-fy-

ran |r mårkvårcjigt, i Jinfeendp ;il efFervefcencen.

Brupftenfn kan icke inga med någon fyra i en

klar ogh färglös folution, ut^n at förut hafva

förenat fig med phlogifton. Pen lilla ^ielen phlo-

gifton, fom h^n naturligt forer med fig (§. if^

^> h f kan vål ^ora hononi lofelig i alla fy-

ror, rpen det (kpr til ganflca liten dgh Den
fråfning, fom hår upkommer, bevifer, at en del

Acidum tartari hel och hällen fqrftorps, derige-

nom m defs brånhara del forenar fig med Brun-

ftenepj hvilket (ter af famma orfak, fom uti
' \

' '

"
- ' ^

2.2.
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Äft §. anfördes om djurs och växters forftoring^

Det Ican ock låggas til, at når man förrattar

uplofningcn i riktig proportion med Socker,

Gummi, &c. tä blir icke det ringafte fpår af defla

tilfatfcr qfrigt i folutionen i6. a): detta fin-

ner n?an lått, omen lådan filtrerad folution in-

fpifferaj? och med Vitrils-olja fakta calcineras;

ty (|ä fkpUe nödvändigt af det förbrända Soc-
kret en fyårta upkomma, hvilket dock ?j fter.

Under en (ädan forftSring af Sockret eller pum-
mi, går en i nåfan flickande dunft ifrån, hvil-

ken, då hon blifyit tångad i en recipient, vifar

fig vara en ganfka ren Ättika. Af Vitriol*

fpiritus, Sogker och Brunften, fås denna fyra

rcnaft,

ip) Ibland yåxt- fyrorna, förbinder deftille-

rade Ättikan fig lofaft med abfqrberande krop-

par> ty Citron och Tamarind-fyran drifva hen-

ne ifrån föreningen med et faft Alkali uti Ter-
ra foliat^ t^rtari. Defs branbare <iel år i henne
närmare förenad, ån i de ofriga yåxt- fyrorna^

emedan hon gar dermed pfyer i recipienten

,

hvilket de andra icke gor^^ utap at deftrueras,

undantagande det flygtiga torra Apidum af Ben-
zoc och Sijccino, JVlan fer hår, at Ättikan ic-

ke annorlunda verkar på Brunftenen, ån Vitril-

och Saltpeterrfpiritus ( §•§• i 5- 2.1 )• Hadp den-

na fyr^ en nårm^re amnite til phlogifticerad

Brunften, eller det brånbarg icke vore lä nåra

med henne forengdt^ (kulle Brunftenen decom-
ponera Ättikan, iä vida det yerkeligen (ker med
phlogifticerade Vjtril-fyrari, flygtiga Saltpeter^

fyran, Vinftens^oqb pitron^^ fyran.
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|q) Cirrpn-fyran blir ock verkeligen deftru-

lerad af Brunftenen, låfom med Vinftens- fyrar

fbedde. Efter putref^ftion och forbrånning, gifver

^fvenyål Citron^ fyran oiycket Aer fixus, och
(denna ar det, fom hår ärtridkomnier eftcrvefcen*-

cen under pältaende uplofaing. At folucionen i

I^örjan är brun, bevifer, at Citron-fyran kan up-
iofa Brunften, utan at den förut blifvit förbun-

den med phlogifton. Vindens - fyra gor ock i

början en något brun folution. Orfaken til den
bruna fårgen är den fammaj fom om Saltrfyran

ar qnrordo

31) I2;te §. vifar, at åfven luft -fyra icke

|r utan verkan pä Brunften. Jag har derforc

anfört detta forfok
, at, när man har folverat

yifs raångd Brunften i någon fyra, och fyran

rader, tär man icke all Brunilen igen genom pracr

cipitation med Alkali tartari, fom brukas til full

mättning, utan luftfyran, fom (Iciljer fig ifrån

Alkali 5 häller en del af Brandenen folverad.

31) Den befynnerliga Jord - arten, fom vifar

fig vid alla klara uplofningar af Brunftenen, hvar-

om nägot år anfordt i lÉ. §. N:o4, äterftär än-

nu at närmare fkårdädas. Jag vill här anföra

några defs egenfkaper, hvarigenom hon kan ikil-^

jas frän andra.

(a) De fmä Gryftallcr, fom vila fig vid e-

vaporation af Maghefix nigra^ folution i Salt-

peter eller Saltfyrå (§.4. c §.6. d)y beftä af

jdenna jord, förenad med förenämnde fyror: de

Jofas lått i vatten, och kunna genom uprcpade

cryftallifationer befrias i frän den vidlådande Brun-

Ilens -fplutionen. 1 fpiritus vini lofas de icke.
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5

Pc fmaka båftt och fucktas icke i luften, (b)

Solver^d^ i vatten, praecipiteras de icke af Air

kali fixo och volatili cauttico , ej heller af Kalkr

vatten, men Alkali tartari och Alkali volatile

cryftallifatum, iålla Jorden, (c) Detta praeci-

pitat ar efter edulcoratipn och torkning h vitt

5

och efFervefcerar med alla fyror. Då denna jord

calcineras, blir hon litet blåaktig, och fråfer

icke fedan med fyror, m?n folveras uti dem med
jbettande^ 1 vatten folveras hon ej , men afdrif-

ver Alkali volatile ifrån Salmiac^ (d) For blåsf-

röret går jorden omfider til dunkelt glas, hviU
ket åter kan uplofas i fyror, (e) Med Alkali

fixo undergår den ingen åndringt (f) Borax
folverar den famma med fråfning, och deraf up-
kommer glas, fom i hettan år klart ofargadt,

men i kölden blir opact. (g) Uplofningen af

denna jord uti Saltpeter eller Salt-fyror, pris-

cipiteras hvarken af Urine, Vinften eller Flufs^

fpats-fyra; men val af de med defla fyror gjor-

da Salmiaker. (h) Vitril-fyran faller denna fo-

lution, och pr^ecipitatet är uti vatten aldeles

ouplofeligt. (§, §. 4. 6. b. c). Hon prxcipiteras

åfven af Tartarus vitriolatus, Sal mirab. Sal ar-

mon. glaub, Gips, Jårn, Koppar, och Zinkr
vitriol (i), Vitril-fyran kan icke (kiljas ifrån den-^

ne jord, hvarken med Alkali, Kalk, Silfver el-

ler Qyick-filfver folution. Det enda micdel at

förrätta detta, år genom fulphurification. Man
blandar det edulcoreradp prsecipitatet med Al-
kali tartari och litet Kol-ftybbe, och låter det
fmålta i elden, fedan folveras Maffan i vatten,
och cdulcoreras det pä bottnen liggande pulvret,

livilkec fp^an Iqn äter uplofas i rpn S^lppetei*-

H f
*

fyrf
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fyra, och renas derigenom från kol. (k) Med
fvarc Flufs och Kol-ftybbe har jag riedfmait hen-
ne, utan at få iiägot metalliflkt^

Håraf ftr rp^n, at denna jqrd af fkild ifrån

alla andra bekanta. Meq jag har pck erfarit,

at hon icke blott fiqnes i Brunfteqj ty i-jår ve-

getafcjilifka 4^^or, antingen af tråcj eller fmårre

växter, i början ftarkt och ganfka rent bHfyit

utlutade, for at ft'ias från Tarutus vitriolatus

(Ht. h)y fedan uplofas i ren Saltpeter eller Salt-

fyra, föluuonefi filtrerad och med vatten ut-

fpådd, famt några droppar Vitril-fyra gutna der-

^XA-y lä tås efter ^ tima, fint och hvitt pr^eci-

pitat, hyilket år juft Vifriolrfyrans förening med
jienna jord, famt kommer 6fyeren3 med pra:ci«

pitatet (Ut. h).

Brunftenens ff^rhållanj^e i förmng med det allmän-^

nq phlogifion.

^ 55) A t erhålla Bfunften ren i lådant til (land,

måfte den fallvis ur klara och qfårgadp yplgfnin-

gar med Alkali t^rtari. Genafte vågen at be*

komma honom (ädan , år redap anförd uti ip.

H[an år hvit fom Krita, och må i det föl-

jande heta phlQgifticerad Brunften. At detta

prsecipitat irinehäller brånbart^ |r rédan med nå-

gra bevis ftyrkt, famt vifadt, at det forlprar hvit-

heten genom calcination i öppen eld. iVlan blir

varfe det famqia, n|r Brunftens foluticrnen pr^e-

cipiferas nied cau{]:ikt, antingen flygtigt eller

ddfaft Alkali. Ty man tår hvitt pr^cipitat,

hvillcet i fi'ia Lqf|:en af fig fjelfp blir mörkbrunt

pä en liten ftund, men i tilflutet glas behäller

pn tårgf. Den Brunften åter, fom prascipiteras
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^tncd 0\ tart. d. behåller fin hvita fårg i fria

Luften. Qrfakcn år, ?t den fenare icke allenaft

år forena4 nied phlogjfton , wtan opk med Luft-

fyra, foijakteligen år detta pr^ecipitat egenteli-

gen et Salt. Inga Brunftens folutioner i fy^or

kunna decompaneras; af blotta Luften. H|raf
fes, at fyrorn^ nogare förena phlogifton med
honom, an han fjelf kan antaga det. Detta
år låledes en med konft beredd hvit Brunften,

om bvilken HerrRiNMAN i fin athatidling for»

inålen

34) (^} Om en Brunftens folution utfpådes

med mypket vatten, qch fed^rmera folies med
(rauftikt Alkali, lå fi^llpr pr^cipitatet ftraxt i

början brunt, famt forhäller fig fom ren Brun-

ilen, Har Ter man tydeligen , at luften uti vatt-

net ar ti^rackelig, at taga til fig det br^nbara

i Brunftenen, lä fnart: han (kilje^ ifrån fin fyra,.

For ifamnia orfak faller ock den med Kalk-vat-

ten ur fin. folutipri pr^cipiterade Brunftenen brun
ned 5 men oni mpra af en coppentrerad Brun-
ften^ folution blpdas dertil, oqh fedan fålles

med cauftikt Alkali, få bekomrpes hvitt praeci-

pitat. Ty luften i vattnet, fom förut år fature-?

rad med Phlogifton, kan icke taga åt fig me-
ra deraf.

(b) Då if ur(^ phlogiftjcer^d Brunften, vid

ftark eld deftillerades i Glas-rgtort, gick en ftor

mångd Luftrfyra ofver, tillika med någlra drop-
par vatten. Med^n retorten ånnu y^r varm^
flögs Briinfterfen ut på papper, fom ftraxt der-

pä glödgade up ocb antände papperet.

(c) Detta forfok omgjordes med i drachma,
och applicerades ei) Luft-fri blåfa for Retort-?

hal-
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halfen, och deftillerad med ftark eld, fä långe

bläfan utvidgades af Luften j denna Luft intog

lä mycket rum, fom 5 uns vatten Refiduum
i Retorten vägde, fedan det kallnat, 5f gran,

hade en hvit-grä tårg; löfte fig i fyror, utan
tilfcits af phlogifton, med ftark upheitning, Vid
den grad af hetta, hvaraf Svafvel röker, men
ej antändes, förlorade^ hvitheten, blef fv^rt och
kom i glodgnii:^. Af deffa forfok folier;, ac

phlogifton i flutna kåril icke fkiljer fig ifrän

Brunrtenen, lå framt ej fria luften har tilkomft

(§. 14/ N:o 3),

35) I i frde §. år fagt, at Brunftenen decom-
ponerar Saltpetern, hvars fyra gar ofver. Det-

ta flcer icke forr åa blandningen fuHkomligen
glödgar, (a) Om phlogifticerad Brunften blan-

das med lika mycket rent Saltpeter och deftil^

leras i Glas-retort med forlag, far man fe, at

blandningen börjar redan fvartna, innan Retorr
ten glödgar, men intet Acidum nitri gar qfver.

Om detta utlutas, finnes ej fpår af fritt Alkali

i luten j men blandas folutionen med Tam^irin-

der, upftigcr ftraxt Skedvattens lukt, (k) Om
^ delar phlogifticerad Brunften blandas med i

4^1 fint ftoit ^altpeter^ och pä famma lått de-

ililleras, men uphores lå fnart blandningen blir

fvart, fåbefinnes Saltpetren förvandlad i Alkali,

inen intet Acidum nitri i förlagen. Alt beyifer

tydeligi: närvaro af br^nbart ämne i phlogifticer

yad Brunften,

(Pet ofriga befp^res til nåfta QvartaL)

CARL WILHELM SGHEELE.
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BESKRIFNING
Fd en forhäitrad Luft --Pumj^\

af

NILS LANDERBECK,
Magift. Docens vid Upfala AcädéAié.

Ibland förbittringar vid Luft -Pumpen, anfef

jag Hr, N0LLÉTS5 hvilken år befkrifven och

införd uti Memoires de V Academc Royalé dts Scien-

ces for år 1740, af ruycket varde* Men eme^

dan vifla delar af hans Purap^ blifva icke alle-

naft rätt fvära at i början goraj utan ock at

bibehålla vid fin fullkoralighet och godhet , har

jag tånkt pa en Luft- pump ^ mera fimpel^ li-

ka fullkomlig , mindre ömtålig och koftfl^m*

Vid verkftållandet 5 har jag at tacka Konglige
Hof-Predikanten*, Herr Magifter Barföth, for

mycket biträde 5 fom jämväl har en iadan Pump
fom min 5 vid hvilken han gjort den ändrings

nt pillonen drciges med en vef/ Kongl, Veten-

(kaps Academien torde med välbehag anfe, om
jag genom en Beflvrifning upgifrer^ huru vidji

den conftruétion jag gjort, kan vara förmånlig

eller gifvå anledning til något fullkomligare.

Platineii Tab. IV, Figi l. hvarpa Reci-
pifenteh lättes^ år af guten mäfling, fvarfväd vål

plan och flåt, med en uphogd lift kfing kanten.

Röret B , genom^ hvilket lufteri gar ur Re-
cipientcn^ år af mäffing, faillodt med mäffings-
flaglo vid platinen, utan pä fvarfvadt och arbe-
tadt, ofvcrli: rundty fedaii fyrkantigt: nederft eii
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uphogd iiftC, af lika vidd med Cylindern j och
fom Val flutcr emot defs ofra åhda^ under hvil-

keii iipjiognirig år en fkriif, Torh fvarar emot en
i cylinderns ofrä anda litet hedlänkt (Irufilihg,

livärigenöm dé fåftäs tilfanlmah. Röret utahpä,
frän plätihen til Cylindern ^ behofver ej vaiä län-

gre ån z tum, och fjclfva canalén JS, i linea i

diariieter. På ena fidan af rörets fyrkant, åren
ogla^ gehörh hvilkfen år m ikriif i) af Stål^ for

at fäfta en Barothéter. Pa fidan midt etoot år

eri flcruf É af Stab hvarigetiom liifl kan (lap-

pas ih iiti Recipienten. Pä deh tredje fidan^ Fig.

1. och tydeligare P^ig. 3. år eri (krUf JF åf Stal

,

vid åridan af eri fint drillad Canal G genom hvil-

ken luften flåppes ur cylindern* I nederfta än-
dan af tanalen B

^
hvarigenom luften gar Ur re*

cipienten, år cii con-fotmig utfvarfning, uti

hvilkeri en mållirigs- Corius luft-tät år inÖipad,
hvars bafis år liriéa i diarhéter. CönenS bot-

ten utfvarfvas cori-forroigt, pä det hari rrta blif-

va jU lättare des båttre 5 den väger pä min Pump
f afs» Conén bor ej vata for fpetfig, ej heller

for platt i han har dä fin rätta Ckäpriad^ när defs

hogd är lika med båfens halfva diameter» Un-
der cöncn år paflad och med tvånne ikrUfvar HH
fäilad en bricka af måfling^ med et häl genom
defs céritrum^ iä gjord, at en uphogning fyller

utfvarfnirigeri i Conens botten
,

' riaen (ä at hari

har tum af ^ liriea at röras,

I ftållet for Barometer^ kän man bruka ett

fint med parallék ben bogdt Glasrår IK^ til-

bläft i åridan i, hvareft år ert turii Qvickfilfver

lÉf och aridfa andart garnerad med riiåfling LM^
j)ä hvilkeri ojinirig år uti eri liten Vårta 3/^ fom

gar
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gar in uti ett hål midt emöt fim<Vért 2)^ ida deri

täftes Vid Purrtj>eh. Denna pietrc beliofves ej ftor-

re, ån at hah far rtifh pa. torct imellan {^laiitieri

och cylindei-ri^ eftéf hah ertdaft vifar, hVad det

lider til flut med piinq]jningcH5 Uah^ genöra qvick-

iilfi-ets iikä hogd i båggé rorehj når lufteh år

utpuHi^ad.

Cylihderii Fig. i och h ar guten af mås-

fingi iiluti val cylindrifk och ilat , fvarfvad u-^

ranpå i förm aF bh péläre^ med fyrkantig piede-

ftäl. 0efs hogd iär éj vara ofVex if turii^ lä

framt piimpeh ej flcall blifva for hog och ovig^

och diametern inliti ej ftorre ån if lihecr, oni

man nied beiqvåtrilighct fkall ktihha ofvervinnjt

friÄionfen och luftens trycknihg mot piftöneni

Undei* cylindern år éii botteri äf rnäfling, med
fyrä fkrufvar öd tåftadi uti h vilken år et fyr-

kantigt häl^ hvarigenom piftonen löper, på det

hari töa hällas efteir cylinderns axel; Dehha bot-

ten åir tiedfånkt i foten ^ at han ej fynés^ vid

hvilkfeh (cyiitldérnv medelft fyra ftrufvar PP> ge-
hörii hornéii af defs f)iedeftalf år fäftäd.

I^iftonen beftär af ch fyrkantig jjamn och flat

jårtl-ten hied en platt raffla ÉR pä hvar fi-

da ^ vid hvilken ten år med rriåffings flagld faft-

lödd eh måffihgs- bricka »f, ia fvatfvadj at den
^aflar efter hålet i cyliHderiii famt at fkinnet^

fdm fkall omgifya henne j blir uti ihfvarfnirtgen

lika prålTadt. Öfver denna fkrtifvas eri ärinail

likä ikapad bricka hvilkén jåmvåt omgifves
med Skiiin^ eilcr i defs ftålle^ med én mycket
tåt kork. Dåi" öfvanpä fkrufvas eri flat bricka

for at fåftä Ckinnet* Skiitriet låttcs pi piftö-

tim
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nen ialedes, at det forft flcrufvas faft imellan brifc«

Icorna^ fedan klippes parallelt med brickans om-
krets, lå ut det pallar efter brickans iltfvarfning^

när det nedbojes och pilionen fkjutes inuti cy-
lindern. P'Å nederfta ändan flvrufvas en bSgel A";;

lom fafthåller tillika en bogdjärnten r> m.ed en
Ivnapp Z5 iivarmedelft piftonen kan dragas ned
med foten, och up med handen.

Foten gorés lä, förti fes a^ Figuren i, ^f na*^

got vackert och faft trå, 20 tum hog,

Urtder pumparidet, faller (^onen tied af fin e-^

gen tyngd, och lyftes tilbaka getiom luftens på-

tryckande, fom i cylinderfi, vid piftonens til-

baka- dragande, altid år tåtare, ärt i Rccipienten^,

At denna Coneh ilåpper luft tilbaka i recipien«

ten, innan han hinner fluta fig, år val tyde-

ligt, men det år riåftan aldeles omårkeligt och
kan icke en gäng roårkas mot flutet af pum-
pandet, hvafom man af forfok blir 6fvertygad<*

Jag har foffokt, at luften mycket långt kan tit-

jkimpas^ faft än conens Vigt vore ; 0 åfs. Ge-
nom eri fädan con vinnns tvåniie htifvudfakeli-

ga formaner på én gång 3 den ena at luften far

gå ur recipienten^ utan at behofva opna vägert

for fig 5 den andra, at rummet i cylindern ofver

piftonen, fedan han år updragen, kan blifva gan-

lla litet. Felar den förra, kan luften ej vidard

utpumpas, ån til defs den återftående ej formar

opna : felar den fenare, kan han ej vidare bärt-

tagas, ån til defs den återftående år i jåmvigt

med den hiften, fom då altid är ^v^r i cylin*

dern: fela bagge, är det iä, mycket värre.

Jag har foredragit en flvruf for en klaff,

där luften utflåppes, dels derfore, at han påli*

teli-
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teligarc haller tätt ^ dels at luften ej ma tvingas

ut/Kval'af händer^ at den forn gomer iig oiver

piitöoen, i den bäd gjorda piimp^ blifvcr pac-

kad, hvilkét betyder det Hinima, forii at det ö-

iindvikeliga lilla rummet ofver piftonen vore llor-

ré, och fyldt med ordinair luft. Til piftötien iä

val forn pä plafinen öch kring alla (l-rufvar,

hvMxH bor vara luft - tått, brukas fåmflc, väl

infmofdt for vårman nvcd en blandning af fårfk

Far-talg oc?h god Bomoljä^ hälften af hvardera

Haget* Jag har funnit Rénshud, fom är jårtin^

fii for fläckar och ej för mycket fäll, tjenli-

gaft hårtil (^).

Utdrag af 11 års Meteorologtfliä Ohjlvöa^

tioner^ hållne i Lundy ofver Nederbörds

vntnets myckenhet

af

OL. NENZELTUS.
Aflron. Obfcrvator* ^

Uti Kongl x^.cademiens Handlingai', for al^

1764, har Herr Profeflbr Schenmark
inlemnat utdrag af Nederbörds - vatnets mycken-
het i Lund^ ifrån i^f ^ ars början, och de följande

til 1763 ars fluté At håruti (a mycket bättre

kunna finna detta Giimatets (kilnad ifrån andra

^

I har

(*) forfök med en fadan Pump Sr gjordt infår K:gU
Vetenflcaps Academien, dä det befans y luften der-

ttied kunde närmare utpumpas ^ ån med de härtils

brukelig^ Luft -Pumpar*
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har jag i följande Tafla och ofverfta raden up-
tagit Summorne ifrän nämnde Handlingars i f4 och

iff fidor, och fedan fulUolgt til 1773 ars fiur.

Jan. Febr. xVIart. April.

Vatnetshogd. Var. h. Var. h. Vat. h.

10582.1. 8, iio. 1 1,205.

1754. I* I fl. 0,731. o,ö?ä. 2, 062.

* / ^

;

1,446. 1,288.

1766 0,21 5. 0,789. i,f07.

1767 1, 167. 0,P23i 0, 564.

176» 0, Z74. I5I03. 0,f
o,pf8.

I,26p.

1769 1, 163. 0,834. o,7'7-

0, 8fp.1770 o,5)i4. I

,

06S •

0,650.
0, 5 56.

177

1

0,907. 0, H?- 0, 320.

1772 0,703. ^>77f- 0, 076. 0, 7fO.

04877.1773 i,46p. 0, ö ]9. 0, 7IÖ.

Summa - i7,4fz. ii>»7f7- I4,öi4, 2
1
, Z 2Ö.

TV /f J •

Medium - 0^851. 0, P4I. 0,706. 1,011.

Maj. Jun. Jul. Aug.
vatn. b. vatn. h; vatn. h; vatn. h.

12, fil. ih 3^7- 20,461.
1764. 1, 182. I, ip7. 0,862. 2,002.

I76r 0,474. 0,697. U 347' 2,7'iP-

1766 i,68r. 4, 1 ip. o,6p7.

1767 I5GOO. i,86r. 3? «<^7» 1,215.

1708 05993- 2,S73' 2,008- 2,217.

1769 0,771. i,f 12. i, pip. 2,671.

1770 0, 169. 2, 155. 0,970. 1,878.

177

1

0, ?92. i>7rr-
1772. 0^871. I, Ii?. 4»4r9- ',893-

177? i,4(5i. ^2,4P7. 1,416. 0,726.
Suttima - 2ii486. 3o,07f, 44,PP4' 40, 204.

Medium i, 432. 2,143- iiP«r-

Sept. -
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Sepr. Ocl. Nov. Dcc. Års Sam.
Vatnes In var* h. v.it. h. var. h.

171^*38 2,0, y I u 1 3,5^0 I74i5>6i

I -.'54 1,14.4 1,704 0,041 I 5»72p
176) i,op7

1,5631760 / o 0,4Cf 0,494 14,161
2-, I 37 2,719 I , ^. i 0 iP'^S.P7

I700 1,706 2..» 107 j ,n Ö i^50f7
1769 Z,l I 5 I,Of I «7,i58
I 773 3,666 i ^08 f T 8 S n '»

ly/r 5,760

1772. 2,516 1,498 2,irt 2,6 VÖ 10, 1 66
1775 ?,o8ö i,6pi 1,28^ 0,9^9 17501 i

Sum. 58,411 5y,f i6

1,881

54,ii8 2^.684 347,868
Med. 1,830 1,62P 1,215

Medelhogden äf deiTe 2r aren gifver i(5,f6f
Geom. decimal- tum^ Ibland dcflc aren bar ock
1760, åfvcn fom i Aboi varit det Vatafl:e> och
dernälT: 1772^ men ly^f Iiiåf det torraite aret-,

dä likväl det famma gitvit den måfla nederbörd
i Upfala, lä frarnt icke, fcdan är 1761, där varit

nägoc annat af ymnigare nederbörd.

Om mänatlige medelhogderne af de forrä ii
åren, jemföras emot de io feHare, lä bennncs, at

Febr. Mart. Apr. och Maj^ -af de förra åren,
haft mera nederbörd, åh iamrna mänader i de fe-

narej men tvert öm ^ de ofrige mnnadcrne, och i

fynnerhet Julius , z'\ugun:us och September (a

mycket ymnigare, at medelhogden af de fenare
10 aren blir ilorre, eller 17,2.91 dcc. tum.

Vore pä flere ftällen i Skäne fadana Ob-
fervätioner, med vederbörlig aktlanihec^ gjor-

1 Ä "de
i
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de, torde vål^ på få mils diftance ifrån Lund,
finnas merkelig fkilnad > hvarigenom man, idet*

ta målet, kunde hafva förhoppning, at i fram-

tiden fnarare vinna någon låkrare uplyfning.

^fhandlmg om Renen
af

JONAS HOLLSTEN,
Defignatus Paftor i Luleå Stads och Lands Förfaml,

Jag
vet> at många beftrifningar om detta vac-

kra och nyttiga Djur åro utkomne, både

hos ofs och utomlands j men fem jag, under zo

års viftande i Lappmarken, haft bättre tiltälle ån,

kanhända, någon annan , at låra kanna defs art,

få förmodar jag at KongL Academien hår fkal

finna några dels nya, dels vilTarc anmärkningar om
Renen, ån man förut hafvcr.

Renen, Cervus cornibus ramofis teretibus
; [ummi^

tatibus palmatis. Fn. 5^ . pä Lapfta Pätfo^ år ftor fom
et tu års gammalt Kreatur af den Svenflka Horn-
boflvapen, men ej få kottfull, utan fmårtare och
mera hogbent. Tåckt med gråaktiga hår , hvil-

ka hvar Sommar gå bart, då nya våxa i ftållet.

Så långe Sommaren varar ^ åro de fvartaktigei

nieh ju närmare det lider til I-loften ^ defto me-
ra begynna de at gråna, varande^ dä Vintren in-

faller, redan gräa> förutan midt efter ryggen^
hvareft håller fig en rand af et qvarters bredd,

fom år altid något fvattaktigo Han har alletiaft

fram-
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framtänder i nedra käken (dentes primores) lå-

fom alla idiflande djur. DeOa åro något min-

dre och fmidigire, än på annan bofkap: til an-

talet atta, något hvåsrtc ät den inre fidan. Oxel-

tånderna (dentes molares) i båggc kåkarna, nå-

got uthälkade och kantige, i h vardera kåken fex,

hvaraf de fyra främfte åro florre^ och de två

inre mindre. Ögonen, Öronen och Nåshålea
åro, i anfeende til djurets ftorlek, nägot ftorre,

ån på den Svenfta Bofkapen, i fynnerhet Nås-
hälen.

Svanfen år ej mer ån några tum lång, hviU
ken meråndels altid (lär up i vädret, i fynner-

het dä Renen fpringer. Klofvarne, låvålpåbak-
fotterna fom framfotterna, ftorre, eller mycket
plattare och vidare, år^ på annan Horn-bodcap.
Under qvicken i Klofvarna fitter et litet ben,
ej olikt en Kråft-ften, men något längre, hvil-

kec, dä Renen gar, knäpper eller knarkar lä högt,

at det kan val horas til loo fteg ^ men åro fie-^

ra i ftiocken, höres detta knarkande til dubbislt

längre diftance.

Forfynen har ej utan orfak lemnat deffa djur

denna egenfkap: ty når de, under mulna och
tockenaktiga dagar, varda i fjållet betåckte af

de tjocka moln - floder, fom ibland nedfalla, i-

bland upftiga, och man, for mörker midt pä da^

gen, ofta ej kan fe ofver g a lo fteg ifrån fig,

kunna ej allenaft Renarne fjelfve, genom lysGiande

på detta knarkande, hora hvarandra, når de un-
der betandet kommit något at flvingras, utan

Vall-hjonen hafva åfven liåraf mypken hjelp> at

hälla hjordet> tilfaramanso

I 5 ijEle?
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Renen äro täckte med fvart-briina hår, dock
ej pa alia !ika, utan fomlige mer och fornlige

rni?idr^: de lyifvcX aila bak i knävecket, pä bak-
fotterna, en hvic flack, af en tums bredd, mer-
andlcls rund.

Spenarne åro allmånt fyra^ n^gon enda Ren
har 5 a 6, men deife fenare hafva aldrig någon
nijolk, utan allenail de fyra vanliga.

Hornen åro tvånne, våxte ej framåt, utan
rnera up i vädret, til en alns hogd 5 eller mera.

PefTe bagqe (lammar begynna, några tum ifrån

Hufvud-fkälcn, at fördelas uti flera grenar, öf-

yertäckte med tunt ludet ftin, fom om Våren
tilvåxer, och varar ötVer Sommaren, meq om
Höften bartgär.

Bade Hannar och Honor flapna hv^rt är

fina Horn 5 men ej alla famma tid: de outfkur-

ne fläppa dem om Hotlen ^ fedan de haft deras

]ek-tid. De utfkurne om V^intren, men Honor^
na ej forr ån om Våren, fedan de bunt lina

Kalfvar.

Hvart f!ag far ärligen igen fina Horn, i fam-

rna ordning til tiden, fom de förr eller fenare

iniftat dem. De outfkurne foril, de utfkurne

fedan, och fift Honorna,

At Hornen hvart är (icola fä et tilfkott af

en ny gren, fom (kali ut nu arka Renens äider,

år ej fant. Deffe våxa alla är iä lika, at gre-

narna hvarken blifva flere, eller Uällnmgen an-

norlunda, än forfta aret.

Den enda fkilnaden, hvad Hornen angär,

beftår blott deruti, at Hprnen fomliga är blif-

ya ftorre, och fomliga mindre. Hvilket foror-

fakas



Takas af betet eller trefnaden. När Renarne
iTiädt val, blifva hornen ftorre, men tvärt om,
mindre.

Sällan märkes någon Ren vara Itallot eller

utan horn: någon enda ibland flere hundrade

gifves dock, hvilken Lappen kallar Huko dive

(fl:allot hufviid).

Hvita Renar äro ej af annat flag, utan fam-

ma fpecie^ med de andra. Jockmock Socken,
fom med fin llräckning til Norden och Fjellen

gar mycket Norrom Torneä, framalftrar något

af defla. Denna hvita art följer lä noga clima-

tet, at ibland Renarna i den Södra delen af den-

na Forfamling, fes lällan nägon, fom år aldeies

hvit, men i den Norra delen, allenaft 8 mil

längre Norr, år til det minfta hvar femtionde

hvit-

Sädane Renar äro hvarken fri fl; are eller el-

jefb bättre, än de andre, utan aF iika liFaktig-

het och beflcaltcnhet med dem. Dock åro Lap^-

parne mycket angelägne om at fä nägon af delfe

ibland fina ofriga Renar, hvarfore de byta el-

ler tilhandla fig, for afvelen (kull, nägon out-

fkuren, af dem fom hafva flera, och tå de pä
det (åttet några Kalfvar, fom blifva hvita, men
ibland ingen. De hafva af fädana hvita den nyt-
tan, at dä de valla fina hjordar, fom ibland fking-

rat fig, och kommit utur ognafiktet, kunna
de af denna blandning af hvita och grå, nar
de (kädas emot hogderna, fom ärö bara, eller

ifrän hogderna ned på fläta marken
, längre ifrån

fes, ån eljeft.

Nä-
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NagQH flvillnad i ftorleken år ibUnd Renarna.
De fom betas i Fjället^ under Var-tiden, Som-
mareB och Höften kallas Fjäll -Renar, och åro

allmänt mindre lil växten, men de, fom hade
Vinter och Sommar gä i Skog-landet, åro ftor-

tCj och kallas Skogs^Renar.

Vill - Renar åro ej heller något annat f!ag

af Renar: deffe fynas fållan i Skogarna, inom
Lappmarken, utan viftas de i odemarkerna, imel-

lan Lapprparken och nedra landet. De åro nå-

got ftorre, ån de nämnde tama Skogs- Renarne,

och dubbelt ftorre ån Fjäll-Renarne , hvilket tor-

de komma deraf, at de gä ledige ^ och deras

Kalfvar fa di fina modrar, lä mycket de vilja,

hvaremot de andras underftundom mäfte derifrän

afhällas. En m^era tempererad eller blidare luft

i Skog-landet, torde ock härtil vara nägon or^

fak, hvaremot Fjäll- Renar, äfven midt i Som-
maren, mäfte kännas vid flere omfiqtren af fvä-

rare våderTel^s^ lafom kaii bläft
,
rägn, och ibland

något fno, hvilket vifTerligen år for dem myc-
ket känbart, i anfeende dertil, at de åro myc-
I^et har -tunne hela den tiden de gå i Fjället.

Vill -Renar gä ej läfom forOdngrade , utan (koc-

|ia Cig tilfammans i flora hopar 3 til 100 och
yner i ftocken.

Ehuru de åro lä rådde for menniflcor och hun-

dar, fom andra vild^j djur, våga fig dock fom-
liga af dem om Vårarna, pä &ar - föret, ånda
ned til Hafvet, at flicka lältan af Hafs-ifen,

fpen varda af omilda männiftor, tvårt emot de

ftranga forbud, fom åro utkomna, mycket fåll-

^Qj ^p^m det nedra landet blef mera upod-
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ladt, och de båfta lågenheter til Hemmans -bruk
uptagne, hafva deffa oflcyldiga djur blifvit mer

och mer ofredade och utodde^ hvarfore de nu

ej fynas til fä ftor myckenhet, fom i de förra

tider, Det händer ibland, at någon (kock vid

lektiden kommer (ä nlra up til Lappmarken, at

den kommer i lag med tama Renar, men la Cnp^vt

lek-tiden gatt förbi, eller de blifva varfe mäa-
niflvor eller hundar, fly de i ftorfta haft fin kos.

Sä vål Fiåll-fom Skogs^och - Vill. Renar,
hafya fin lek-tid famma tid, nemligen i Mi-
cheis-måfio veckan St. N, och foda fina fofter,

8 månader derefter, eller i Majo, Alla Kalfvar

åro rod-brune, dä de födas, med en liten fvart-

aktig färg midt efter ryggen: dcffa här gä bart

i Majo och Junio, då nya hår växa i ftållet,

hvilka vid medium af Aug. réÖan åro både pä
ryggen och fidorne fvartaktige, men närmare

Höften eller i September, begynna de mer och
iner gråna.

Sällan hinder, at någon Ren-ko bår mer ån
en Kalf, men ån lållfammare år, at någon fq^

der något vanfkapligt fofter. Man har ock al-

drig hordt, at någon Kalf varit fläckig, hviiket

dock år mycket allmänt med annan Eofkap*

Når Ren-koerna fkola bara, måfte Ox-Re-
narna ftångas eller drifvas ifrån dem, pä någon
annan betesmark. Köerna åro mycket rådde, at

Ox - Renarna flcola göra deras Kalfvar Ikadg,

hvaifore de ftåndigt vilja ftångas med dem och
drifva dem bårt: och fom de åro fvagare, och
kunna blifva fkadade, rpalte Vall -hjonen fkilja

dem från hvarandra.

1 f Får-
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Forfynen har gifvit Kalfvarna cn ladan natur,

fom kan tala det hiirda ciimatct. Eiiuru de der-

fore ofta kam födas, pä kalla Sno-dnfvan, kan
dock det fp^å-i foflret^ lom val ar niigot hög-
bciit, men til kroppen föga ftone, än en några
mafiader gammal Kiiling, itraxt foija med mo-
dren, [om hela dagen kan vilras- pa Sno-rälret,

och med Snöns iipgrafvande foka fin bet, til

defs hon kan komina til nägot llålie, hvareft

marken år bar.

Den kalla bläften, fom oftn vankar i Fjäl-

len, år viflerligen deffe fma djur ej til nägon
forman, lafom iiagre föregifva, utan håldre til

fkada, hålft om tillika nägot Snö-Hafk infaller,

hvaraf de blifva väte, öch lafom mycket har-

tunne, nodvflndigt mafte fryfal J ladan händel-

fe plåga idoge ^lushonder och Vall - hjon ticd

fkoPiar upkaila gropar h|r och dar, ned til

jorden, uti hvilka de iniätta lådana Kor, forn

nyis burit, med deras Kalfvar, Få vara i nä-

got lugn, tils väderleken blir blidare, och be-

vara de låledes vid lif många (ädane ömtålige

kräk, for väderlekens väldiambetr

Såfom.deiie kreatur ej hafva den forman, at

blifva fkotte och matade af andra i. forltone la-

fom annan Boflcap , iå har kreaturens Herre for-

fedx dem med (ädan egenltap, at kunna , lä fnart

de åro några dagar gamla, foka efter Ren-mos-
fan, eller annat åteligt gräs, hvilket ej' märkes

fä tidigt hos annan Boflcap.

Renens foda år om Vintren den bekanta

hvita Ren-niollan, (Lichen rangiferinus. Flor.

Lap. 437)5 fom våxer pä hogder och torra Tall-

he-
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hedar. Likaledes alla ofrige fpecies lichenis^ lä-

fom Sten-moffa och Laf af aliahanda flags Träd.

Når den Ijufva Vären och Sommaren infal-

ler, gifvas flere ombyten af fmaklige och födan-

de växter, låfom alla Species Rumicis (Syra),

varande Rumex Acetofella, Flor, Lap. 131. (Lap-

ponibus Ebruo) den aldra begärligafte, hviiken.

de pä et nytt betesland, af en qvadrac w\h
ftorlek, for defs - behageliga fmak fkuU, allena (I

pä en enda vecka kunna ofver alt upläcka och

bärtbeta. x4lla Specits Ranuncuii (Sologon):,

ibland hvilka Ranunculus nivaiis (Lapppnibus

Norf? rafi ) åro mycket behaglige, hvarfore de

den forfl fortära, och fedan de ofrige Ranqncalu

Folia raJicalia af alla gramina, famt lof af

Sålg, Vide, Björk och Pil" arter: Af vattu-

örter Menyantlies, Flor. Lap. 80. (Klofving)
Calla, Flor. Lap. 32.0 (Mifm) och Eqvifetum Flor,

Lap. 393 (Fräken).* Deffe vattu- orter, fom
ej växa i Fjället, utan i fkoglandet, äro Skogs-
Renarnas behageligafte växter. Defsutom äta

iå väl Fjäll- Renar , fom Skogs-Renar alla fpe-

cies afFeftuqa (Svingel)y jemte andra fmä gräs

gemenfamt med Faren.

At foda Renar om vintren med Ho af deffe

växter, år ej , lä vida mig kunnigt är, annu for-

fokt, dock tyckes man ej kunna tvifla, at det

ju kunde lata göra fig, häHl om helt unge Re-
nar i forflone toges, fom härmed tilvandes, hvii-

kas afvel fedan torde finnas nogd med iädant

lefnads - lätt. Dock torde det vara nödigt, at

de hade et kalt rum, uti hvilket de fl;ulie va-

ra, eller nägot ftorre inhägnade garde > hvareil:

de
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cfl: de under bar himmel, finge ledigt gå om-
kring»

Når man äker med Renar, och vid hviloflål-

len tär iiptagcn Ren-mofla, Frakcn och fmätt

Ho, fom kalbis for dem, åter en del af dem be-

gärligt dåraf, i fynnerhet de, fom åro af Skogs-
Renar, men Fjåll-Renar åro (ä laggranne, at de

dä foga ata fjclR^a Ren - moffan , hålil om han är

mycket handterad med händerna.

Nägot galit eller högt late, ilfom en del an-

nan Boitap^ hafva ej Renarne. De ruta allenaft,

eller grymta, ej olikt Svinen, dä de flvocka fig.

Når fjukdomar eller fvag bet ej fororfakar

dem nägon vantrefnad, kunna de lefva til 14 år,

i fynnerhet Honorna, men Hannarna några är

mindre^ dä de hinna til denna ålder, begynna
tänderna loflna och bårtfalla , då de fedan ej

kunna foda lig.

Til Renens dygder kan råknas, at han år ren-

lig. Han hvilar aldrig pä orena Hållen, och der-

fore fer man honom aldrig fmutfig eller oren.

Alla andra djur lagas vara befvårade af lofs,

men at Renen flcal hafva dem, har jag aldrig

hordt omtalas.

Renen kan foda fig fjelf, utan at tarfva an-

dras moda, at Ifcaffa honom foder ofver vintren^

och fom han ofta under 2 k 4 fots djup Sno^

mäfte taga fig födan, har han af lin fina lukt

den formän, at aldrig behofva, pä Mofslofa ftäl-

ien, gora fåfängt arbete, med Snöns upkaftan-

de ned tii jorden, at förnimma om bete finnes

eller ej , utan kan han blott genom lukten kän-

na ^
hyareft Mofla ti|. bet finnes. JLapparne, fom
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vid deras flyttningar, til nya betes- ftållen, åro

ibland ovifle, hvareft Renmofle - hedar finnas,

lata derfore Renarna fjelfve utvifa dem, hvilket

de ock måfterligen kunna, grafvandes aldrig uti

Snon, pä andre Hållen, ån där moffa finnes.

När Lappen marker, at Renarne i fin gang
ftadna, och begynna göra fig gropar i Snon,

ftadnar han med lin rela, och flar up fit tjäl!,

hvareil han har fin hemftad, lå länge betet varar,

At Renar hafva god lukt, kan åfven fkon-

jas deraf, at när vid flyttningar eller betcsftäl-

len, en heller flera komma at fkingras ifrån

hjorden, och ga for fig fjelfve, kunna de genom
lukten vädra igen fitt lällfkap, om det än vo-

re 2 ä 3 mil längt, lä framt de ej åro af det

flaget, fom foka tiitålle at gä Omilde fran andra,

hvaraf gifvas mänga, fom aro Vallhjonen til o-

troligc befvår.

At Renar hafva god horfel, tyckesmed nå-

gon vifshet kunna deraf flutas, at da rnan är

ftadd på någon refa med Ren-fivjuts^, ofver S jöar

eller vida fläta fält, får man ofta märka, huru
han begynner lyftra efter, om någon är i vågen,

anten efter eller förut ^ längt forr än man med
ögonen kan fe någon.

Han år åfven något lårakrig : ehui'U vild och
öflyrig i forftone, når Lappen flcal tämja ho-
nom, dä han lyder h varken tom eller flag, blir

han åndteligen lä fpak , at han låter fl:yra fig,

allenaft med en tom^ och hållet kofah rått, äf^

ven der ingen väg år. Huru de genom vanan
kurma låra^ at gifva aktning pä Vallhjonens
top^ kan af följande mårkas : Når de fliola be-

tas
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tas, år nödigt, at de genom god iipfikt hallas

tillamninns,
,
at de cj ma, fkingras och lopa vidt

omkring. När da en eller ficre fpringa pj na-

gor häll ifrän de andre, och Vallhjonen biilva

dem varfe, begynna deffe flcalla och- ropaefccr hun-
dar, !om fkola drif\^a dem tiibakars, och [ar wm
dä ie Renarne pa detta fkriet (ä upfrrårkfame, at

de vända om och gä til de ofrige, förr än hun-
darna hinna komma til dem.

Åt fimma ofver elfvar och fmä Sjöar, åro de
mycket färdige 3 de hafva hårtil ftor hjclp af
de breda klofvar, h varmed dc åro forfedde, pä
bade bak-och framfotterna, kunna dcrföre ;dr,der

iimrnandet hälla fig iä högt i vattnet, ai hcia

ryggen fynes ofver vattu -bryner.

När de fkola taga fin kob ofver någon elf

eller nägot fund , tär man med Brundran fe en
befynnerlig dygd hos de gamla Renarna, hvil-

ka, dä de märka, at de unge och mindre driili-

ge ej vilja gä ut i vattnet^ ehuru bäde folk och
hundar forfoka at drifva dem, fimma de äldre

e] allena ft (kyndfamt ofver, och med fitt läte

läfom bjuda til at läcka dem efter, utan ock
dä de fe, at de äro tröge, fimma de tiibakas,

och gora fini lofvar hit och dit^ läfom at vifa

dem huru ingen ting är at frukta fore, och när

de omfider Lä dem ut i Vattnet, ilälla de fig fram il

for dem, då de unge följa dem efter.

Ehuru Renarne^ hälfl: i Luleå Lappmark,
fom af alla lårer ligga iängft (^) upp i Norden,

^
(*) En del af Torne Lappmark år nägot Nördiigare

ån Lule Lappmark: Halde - fjäliet , det öfvertra i

den förra^ ligger under 69^ gradets Pol-hogd; men
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ej aro flora til växten, hafva de dock lå myc-
ken liyrka, at de kunna nncd klofjor båra til 4
I.ifpund, fanit om Vintrarna, dr^iga lafs af 10

Lifpunds tyngd. Sa väl at li -ringa ibm gi, är

Renen niållarc an Häften. 13a kölden är ibrk,

vågen upkord^ och man harSJo-väg, utan vat-

ten pa Ifarna, kan den, fom är van at handtt-

ra Renen, med en välartad, komma bade fo]t

och nojfann. Til 10 mil kan en lått korarc

hinna komma pä lä mänga timar, om Renen dä

och da far fiala någon liten ftund , Himt taga nå-

gon mun-fyila med Sno, hvarmed han behofver
fvalka iig*

Man har forviffo hort berättas, at rjlgon i

denna Lappmark, pä ett dygn kordt 10 mil med
en Ren, fall det ej varit Sjöväg, utan til en
del Skogsvägs men fädana Renar hafva fedan ej

lefvat , Utan meråndels, när de ftaJnar, inom
nägra timar dodt. När man har hinga d.ii;sre-

for, "och ej Renar til ombyte pä nägot llTile i

vägen, far man ej tidigt ifrån morgonen begyn-
na refan^ ty dä tröttnar han i fornd, och man
hinner cj fullända firi dagsrefi i råttan tid. Re-
nens bälta tid at foda lig , är om morgnarna
imellan 7 och p. Och om han ej far följa fin

vana, och beta väl ifrän morgonen, är han ac

fpringa trog och fehfårdig hela dagen. Lappar-

ne

Ridatjock och Jokatls-IViorka, de ofverfté i den fe-

ivare, under 68 gr. ö minut. Pol-hogd. Gaifagets
Poi hogd, ofverd i Pirhe Lappmark, är 6?! grad.
F?onnås, ofver Ii i U me, 66f gr. Arefjälicts, i

Älelc Lappmark gräier, eller nåftan lika med
Luleä Stad: Sa fnedt lipforc dragä fig LappJmarket"
hé ilied deras Nordvåfträ åridar;
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ne vilh derfore cj taga hem Skjuts -Renar iftan

Skogen, forr ån kring klockan p eilcr lO for

middagen, dä refan forft kommer at företagas^

och hinner man åndcck gora både ftyndfannire

och längre dags-refa, ån om man begynt nagra

ti mar forr. Renen år Ihabbare at fp ringa c feer

middagen, ån forr, och ju närmare det lider til

aftonen, ju mera hugad blir han.

Når han begynner tröttna, koxar han fom
oftaft omkring fig, at fe efter, om dt, fom äro

i lållftapct, följa med eller ej, och ehuru han
fer, at de följa tått efter, gör han dock omfi-*

der det ena fkuttet efter det andra, tvert ifråii

vägen åt Skogen» Är han mycket trott, {å kä-

ftar han lig ned på marken och liygcr någon
ftund, fom vore ej något !if uti honom. K6*
rare, fom veta bruka vederbörlig ömhet for dem,
låta en iådan hvila en ftund, eller om Mofsv!ai;d

år forhanden, beta en tima eller mera. Kor*
Renar kunna fnart märka, om den fom körer

med dem, år van därvid eller ej» Den bäfta

Kor- Ren kan, i en ovan korares hand, på ett

ftycke af J mil, blifva få trog och lat^ at han

foga kommer med honom utur rummet. Kon*
ften beftår blott dåruti, at man håller tommen
ipå lätta eller högra fidan om Renen, ej ofta

agar honom, famt någon gång dä och då ryc-

ker ftadigt och häftigt på tommen, hvilket han*

dalag han kännes vid, och vet, at han emot en

fädan korare ej kan bruka någon oärt.

Sä nojfamt det år, at åka efter Ren, då våg*

hgét år godt, iå ledfamt och modofamt är det,

iiår man råkar ut for djup fno öch vatten pa

Ifar-
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Ifarna* 1 läddtia håndelfer år é] annat rad, åii

rti-o^a iip vuur Ackjani gä pä Skidben och le-^

da^^Rericn efter fig j ty ét iä fpådt kreatur kärt

i ladan håndelfe ej forma draga mer ån törtla

Ackjan, i fynnerhet pä Sjöarna, dä vattnet fryfer

fall vid Ackjam Antingen han gar eliér fprin-

ger utan'ok, häller han iHndigt hiifvtidet iip i

vådret, och vifar fig mer modig ån nägot annat

d^ur^ det fynes fom Ifculle han yfvas af fina hö-

ga horn. Når de åro afFallne^ eller ej äter full-

växte, häller han mi!vdre up hufvudet ån eljeft.

Faft han ej kan fe iina horn, vet h-rn dock val

huru höga de åro kan derforc, da han gar el-

ler fpringer i fkogcn, hvareft qviftar äro^ (a nått

arpalili, huru mycket han bor huka ned hufvu-

det, at hanej med hornen kommer at rora deni.

Ehiiru Renen éj hai* någon Galla, tär maa
dock fe, at fomli^ge ibland dem årö arglJnte^

När de .ftängas^ händer det ftundom, at de in-

veckla fig uti hvars annars horn, och ej kunna
{kiljas. Om man ej blifv^r dem varfe och fldl-

jer dem^ händer det, at de fvälta ihjål och fin-

nas döde pä Hållet. Vili-Renar, fom hafva ftor-

re horn^ pläga pä lädant lätt ömkommai NSgon
enda ibland hundrade, kan ock vara fä tiltag-

feuj at han väg^ir täckta med Vargen, kan ock
vårja fig for honom ^ när han ej fpringer undan,
utan brukar fin magt och färdighet^ at med
framfotterna ilä honom, t denna Lappmark har
man bevis pä en Ren , fom forll blifvit illa bi*

ten af Vargen, men omfider begynt göra mot-
ftänd, och dä flagit honom, och funnes de ån-

teligen bagge döde pä ftållet^

K
, Det
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Det hinder ock ibland . at man rakar for nå-

gon Kor-Ren, fom år fä vanartig, at då han
ej yil fpringa, och (äledes tär ftryk, blir han
arg, vänder fig emot den, fom fitter i Ack-
jan och gifver honom med framfotterne

iiag pä flag: dä mannen, fom fittande ned-bun-
den, ej annorlunda kan vårjafig, än i haft väl-

tra fig med Ackjan omkull, at han far flä på
kolen eller Ackje-bptnen, til des finnet går ofver»

,
Alla Renar låta tämja fig, at bara Klof och

draga lafs^ men fä åro dugelige, at blifva goda
Kor-Renar: de fom fä den arten, at lopa fnållc

öch hälla kofan rått, häller Lappen i mycken akt-

ning, och låter en iädan ej brukas, hvarken at bara

klof eller draga lafs, pä det hart ej mätte mi-

fta fit lag at fpringa val. Til arbets -Renar
nyttjas lällan outfkurne eller Ren- kor ^ utan

blott utfkurné.

Af fina Kor har Lappen en mycket kraf-

tig och födande mjölk, ifrän medium Junii , til

mediuni Oftobris. Hela denna tidéh och lä lån-

ge gråfet år ofrufet, mjölkas defle Kor 2 gån-

ger om dagen i men närmare flutet j allenaft eri

gång. Når gråfet år i fin båfta växt och mog-
nad, fäs af hvar Kd et hälft qvarter, eller til-

fammans morgon och afton, et qvarter mjolki

Dock år mjölken fä kraftig, at äf en kanna blir

en Oft^ af if fkälpunds vigt. Smor fäs åfveii

z(

(^) Är Lappens åkdon heller flåda, gjord fåfom eri

Bät, 9 ä 10 qvarter läng, 3 qvartef bred och 2 dito

djup, bak til tvår, iven framtil fpitlig , har inga me-
dar, utan i fiället éri bred köhlj äfven fä tåt, ät

den häller vatten.
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af denna nojolk, fom ock lågger gråddå (Cré*

mor) duBbeic tjockäré ån på ännan mjoikj me^
rmoret blir hvitt läfonl fno.

AF de ioo Läpp-hushåll ^ jfbrti arö ftåndigit

boende i jotkmbcks Forfamlingi fom pg har-

tils forcftåtti (kotas nu for tiden iingefår :2.o6oé

äldre och yngre Renar, Större delen foder fig

om Sommaren imellah Sno - Bergen i Fjällen
^

och om Vintrarna i Skog-kndet^. men de åfri^

ge, både Vintrar och Somrar i (tög-larideD.

.De fom altid gått i Skog-landet; vilja ej gär-
na andra fin vana^ och om Vårarna foJja mtd
Fjäll -Renarna til Fjället; l^: gora åfVen Fjäll-

Renarna, at de ej vilja ftadna qvar i Skog-lan-
det ofver Somrarna* Det händer dock iblahdj

at FjiiU- Lappar och Skog-Lappar, genom han-
del eller arf, få några at hvar andras Renar;, när
deifa bj^ta climat^ kunna de forfta året fvlHigeö
hällas frän at lopa tilbakai^sj hela i^- ä iö tni^

kr. Och öm de åndteligen^ vid de nya bcteS^*

landeh^ kiinna hindras fi'än at lopa någon våg^
miitä de dock forllå året hornen § farht blifva

mycket magre^ hVilket bevifer, at de riiådt il-

la, och fej haft god trefnad. Oni deöck, hvar
på fit ftålie^ lefva och viftas några år^ får dock
deras äftoda art förra tlimatet, hvarfore afvelen
af SkögS-Rehar i Fjåliet tär mindre Vä^^t, éch
af Fjäll-Renar i Skog -landet ftorre.

Våra Fjäll f forh med fin flråckning^ ifråti

åé Soåri delarnä af vårt kära Fädernesland, til

hvita HäfVet^ utgöra i längden, inemot loo milj
och i bredden ifi'än Fjäll -ryggén til Skog-landet
i i; i »4 mil^. öch ej,, for deri karta Sominaren^

K S kun-
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kunna cmottaga någon upodling, fkixWc aldeles

ftätt ode, om ej Renarne det famma nyttjade.

Deffe kreatur, fom Lappen ej beliofver min-
fka for brift på foder, hvafrried de (kola födas,

utan kan låta lefva och foroka (ig, få många
Kan ej fjelf til fit eget behof har nödigt at af-

flakta, fkuUé viflerligen til et mångdubbelt ftor-

re antal foroka fig, orn de ej Vore fä mänga
fkadeliga flcommor underkaftade, hvarigenom de

til flor myckenhet bärtmiftas, dock fomliga ar

mer och fomliga mindre* Sädana Iro forqfém*

ligaft:

1:0) Is^bark, hvilken fömliga hoftar lägger

fig på deras bete, Ren-moffan. I flutet aF O-
ftober , eller medium af November, infaller mer-
andels älla år, i denna orten, en flaric ta med
rågn> hvarigeiiom Snon, fom dä redan fallit til

I å t fots djup, blir våt alt ned til jorden. Och
om den ej aldeles går bart, eller genom några

dagars flark blåfl uptorkas, lå at den kan blif-

va los och mor, utan tilfryfer få våt han år,

dä går den til Is-bark eller fkare^ hvilken blir

lä härd, at Renen ej med fötterna kan flå fig

igenom honom tied til Moffan. Renarne kun-
ha då ej hällas tilfamman, titan fpringa hvar pa
lit håll, ofver fkogar och backar, til 2 ä 3 mil

i dygnet^ dels at'af trån och vind-fällen hemta
laf, dels foka något ftälle, hvarefh marken kant

vara bar, eller fkaren mindre hård^ dä ganfka

mänga, i fynnerhet de fngte Renaf^ af fvålt

upgifvas och ftorta.

z:ö) Stofa Sno- år, dä de unge eller års-

gamle Renarne ej mågta fjelfvc for fig upgraf-
' va
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va gropar, 'i den djupa Snon Hed til jorden^

utan iTiäfte noja fig med dem, fom de åldre

lemnat, hvilka meråndels åro utberade, lä at des?

fe litet eller intet finna til fit uppehälle,

3:0) Sen Värj da R.en-koerne niäfte fram-

föda fina foiler pä Snodrjfyorna ^ och mödrarna

hafva ftor moda ar finna fod^ for fig fjelfva,

mindre ega någon mjölk for fina kalfvar. Så-

dan olycklig väderlek år ej mindre betydande

for Lappen, ån dä årsväxten Här felt for det

Srenflca folket.

4:0) Ohyra: når Sommar- värmen i Junii må-
nad infaller, varda defla djur befvårade af Myg-
gor och Bromfar, hvilka, ehuru de ej til någon
myckenhet döda Renar, gora de dock dem med
fina bett mycken vända, hälft fom de om $om-
maren äro mycket här -tunne.

Utom den ohyra, hvaraf all Roficap gemen-
famt om Sommaren befvåväs, varda Renarna lar^-

fkildt plågade af Oeftro Rangiferinp^ Faun, Sv.

Detta Infeft plågar kallas Ren-flugai^ R.enT

^Broms ^ller FjållT Broms, Den år foga (lorre,

an en Gejing, men mer gul , luden Jäfom en
Humla, och aldeles lika om|:olig om väderleken,

fom den allmänt kända Bromfen. Den |r qvic-

kaft midt pä dagen, famt et par timar for och
efter middagen, nar himmelen är klar och luf-

ten värms men lä fnart molnen gå for Solen

^

eller de komnia i flcugga, blifva de magtlofe
pch falla ned på jorden, där ^je ligga ^ tils dq
åter af Solhettan upqvi^kna^

K 3 Den-^
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Oenna BrGms år tvSnne flag. D-en e-f^^

IcftUar Liippcn ^Mn Påtjlo ^ och den andra

De åro bagge lika ftora, oph fkiljas derutl^ at

!pata PätflcQ ar iiägot tjoclcare^ fam^ vil^r eij

ftjert
i bak-andan, nar han vii goraflcada, tnen

Sarke år frnalare^ och har ingen ftjert. Pata
PStfto (läpper fina ova^ eller kuiljm-åtnnet utj

ryggen pa Renen, jmen Sarke uti Nås - hålen,

i^år Pata Påtffco vilfläppa fina fron, flyger den
ej, fom andra Bromfar elief Flugor, Ster och
fram hori^ontelt, utan perpendicukirt , iSfom

hängande i luften, med hufviidct upat , och bak-

andan ned, och då hm vankat llund och
an, hela ahien eller tvä högt i luften ofVer Rc^
nen, och marker iig vara midt ofver h^MiOfn^

håfver den fig i denna ftåUning niycket häftigt

anda ned pä honom , och genom fin ftjert , fom
är nåftan lä lang fom en Knappnål, och til ån-

dan lika fpetfig, ftåpper fina fron genom harec

uti flvinnct, hvarcft han fittcr hela langa ftun-

den, qm Renen ej hinner til cned hornen, at

drifva honom bart.

Siirke häller fig ftåndigt fram for Nås«halen
pa Rentn, och fom han ej bak ifrSn ftapper fitt

fro, utan genom munnen, flyger han horizon-

telt fram for Renen, och gjuter fitt gift in i

ISlås-halen. Lapparna (aga, at Sarke aldrig

får komma Renen få når^^, al han kan ftadna,

och (åtta fig pä nåfan, mindre (lippa in uti Nås-
hålen , uran fkal han blott genom Renens ande-

drågt, tå frS-åmnet in uti Nås -hålen, pä det

iättet, at dä Infedet kommer lå når Nåfan, at

det kånner Renens andedrag, (kal det gifva från

fig en ånga, eller något vått, fom Renen ge-

nom
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nom ändandet drager åt fig, hvilket, ehuru un-^

derligt det fynes, kan man dock foga begripai,

at tiet kan annorlunda tilgä, ia vida Renen häl*

ler Infeftet (ländigt ifrän fig, dels. genom huf*-

vudets fvängande hit och dit, dels tryckande

emot jorden:? hvarfore Infeftet aldrahogft til l

tum när Näs-halen^ fkal vara fedt, men ej när-

mare.

Sattet mä då vara huru det kan, (å år det

dock helt vifst, at Kurbma-åmnet kommer ifrån

denna Nos-broms, Sarke, in uti Renens Nås-hål.

Det tår dä fit rum uti hufvudet på Renen, ej

långt ifrån Nås-hälen, dåreft en myckenhet fam-
las, inom en tunn hinna, iäfom uti en bläfa.

Huru tidigt deffe Erucse blifva lefvande, kan
jag ej med låkerhet iåga, utan berätta Lappar-
na, at dä någon Ren, om Vårarna, af nägon an-

nan fjukdom kommit at ftorta, hafva deffe, uti

fitt bo, funnits vara lefvande j vändande alla den
fmidiga åndan inåt^ Iäfom til en medel-punct, och
den andra utåt»

Når Sol-varmen år fom ftarkaft, i Julii och
något af Augurti manad, blir detta Kurbma-
åmne flåpt uti Renarna, lä val det fom kom-
mer uti Ryggen på Renen, fom uti Nås-hälen.
DelTe Erucsc eller^ fom de hår i orten kallas,

Kurbmer , 4å val af Pata Påtflco fom Sarke,
varda efter 9 ä lo månader mogne, dä de i A-
pril och Maj bårtfalla.

Kurbmerna af Pata Påtfko blir Renen före-

nämnde tid qvitt , på det låttet , at han då och då
flcakar fig, då Kurbmerna, låfom fullvåxta, fit-

tandes mer ån til hälften ut gtnom fkinnet,

K 4 v fnart



144 ^pi'* Maj. Jun,

fnart lofiiia iitur fina häl, och falla ned på Snåft

l^ri^r pä marken.

Men med Kurbmerna af Sarke, hafva Re»
narna mer moda at lä dem frjim genom Nås^
hälen. Sådant mäfte dä flce, genom ct ftarkt

fnorkande och priiftande, hvarigenom hinnan^ in-

om hvilken de legat tilfammans, (äfom uti etc

Mäfk-bo, varder fonderbråkt, och defTe flere i

fonder utflaite^ Når de åro fuUvåxte och falla

ned pä marken, äro de näftan la ftora, fom et

Sval-ågg, dock något fmalare ocfi längre: de
åro ej flåtaj utan ilrafligc^ och hafva lo å 30^
ränder eller ringar omkring fig^ dock af lika

iarg med Kurbma.

Kurbma af Pata Patfko är hvit, men af
Sarke, fvarr. Den förra år nägot tiockare, men
den fednare fmalare. Man kan ej n)årkn, pä
hvilken ända hurvudet (kal vara: den åndan,
fom llicker fig forfi: ut genom fkinnet, år nä-

got trubbigare, och torde vara hufvudet.

De Kurbmer. fom hiik ned afRenens Rygg,
hafva hafc Gna ftäilen imellan kortet och ft:in-

net ; men ej i fjeifva kottet pä Renen. Lika-
ledes dcsi fom legat inom fin hinna i hufvudet:

pä Renen. Om de ej fiUa pä fnon, utan pä
para marken, och väderleken år varm, lefva de

hela dagen, dock fäfom helt rund^, kunna de

ej rora fig, eHer komma af Itåliet, men om dc
falla pä Sno-drifvor, eller om väderleken är kall,

lefva de allenalt en liten flund. Det fynes, fom
lifv^t uti dem ej längre uppehälles, än dc kunr

na vara värme. Vid updärningen, fes ej annat

yti defle Kurbmer , än en hvit piateria, lik mjdlk.

Det
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Det tyckes, fom en del af dem fryfa ihjål,

och nägon del torde Flugor och Myggor up;-

åta. Man har ej annat fedt, ån fedan de legat

några dagar på marken, hafva de blifvit fortor*

kade, och ej annat lemnat efter fig, ån en torr

hinna, uti hvilken Kurbma legat. Men utan

tvifvel har nägon afvel derutur utkrupit.

DefTe Kurbmer fororfaka hvar pa fitt fått

mycken {kada: de af Pata Påtfko , ffcåmmai

fom bekant år, ej allenaft flvinnet , utan döda
åfven mänga Renar, om ej {a mycket af de gam-^

le, dock mänga af de unge, hvilka, når Kurb-
merna bärtfalla, fes vara (ärade ut efter ryggen^
och ftä defle Kurbm - häl oppe flera veckor ef-

ter hvarandra, hälft om rågn och kall väderlek

tillika dä infaller. Den tiden, falla åfven Vin-
ter-hären bärt, hvarfore de blifva meråndels här^

lofc, fryfa derfore , och fe ganfka illa ut. Lap^
pen anfer (kådan for någorlunda drågelig, när

han om Vårarna i denna Kurbm -fjuka, ej mi-

ller mer ån en tjerdedel af fina unga Renar.

De fednare Kurbmer, fom komma af Sarkc^.

gora vål mindre fkada, dock om de åro til nä-?

gon myckenhet famlade uti fina bon, fororfaka

de Renarna ftor moda at kunna andas, til defs

hinnan, inom hvilken de ligga, genom pruft?

ning gar fonder, at de kunna utfläfas, och an?

dedrågten blifva ren och open.

f:o) De många {jukdomar, hvaraf deffe krea-
tur varda plägade, hvilka åro nämnde uti In-
rikes Tidningarna for år 1768, N:q 17 ock f8,
medtaga åfven mänga.

K f 6:0)
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é:o) Vargar^ b^ilka^ dä de åro f>m i ficoc-

km^ kufiFva på en gång ligga ned til ico rf

yngre ock åidre Renar 5 hålil när den olyckan

händer, at de träffas fårflcingrade^ eller Lappen
gjorde fi^ låkerj och lemnat dem utan värd.

Detta fkade-djur år, efter Lappens beråt-

telfe, af iä ond art, at dä det komn»cr uti hjor-

den, och ej hindras af folk och hirndar, driF-

ver, färgar och dödar det, (ä långe det har nå-

gon mage, ej uphorandes at gora fkada^ förr

$n det år lä iitmatudt, at det ej mer formar.

Emedan Renarne ej allenaft foda en heLNa-
tion,fom foga någon annan näring harpan BoHraps-

ikotfcl, utan gagna åfven mycket det allrnånna

med goda varor, täfom Handfkar, Skor, Stof-

lor, Muddar, Hudar, Kott och nägot Olly
m. m. har jag til deras tjenft, fom ej känna
Ren -djuren, velat lemna denna berätteife om
dem. Och fom ej nägot forflag, lä vida mig
kunnigt år, lårer forr vara upgifvit

,
hvarigenoni

den anfenliga fi^ada Kurbma gor, kunde antin*

genaldeles, eller til nägon del forekommas, tor-

de nägon, fom eger kunftvap derom, i anled-

ning af denna berätteife, til allmän nytta, iå-

dan benäget meddcl^* Af de lo ä 30000 Hu-
dar, fom ärligen gä ifrän denna orten, til All-

mogen pa det nedra Landet och til de Norr-^

låndfke Ståderne , befinnas en ftor del Kurbm*
haliga, dä de beredas, hvaraf ikadan räknas : men
dä man tillika märker, at inga andra Skinn låL

ias, ån allenaft de .» fom åro af de Renar, hvil-

blifvit" f!äktadé"i 'September, P<5lob. Nov.
och halP/a December, men ej under de fenare

^: mä-
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maMder af Vintren, och Lappen behofver |f-

ven då fläkta til fitt uppehälle, lika mycket fom
tinder de förra, nemligen, til det minfta, en

Ren i veckan, for et hqshåll af 6 Perfoner,

och dcfTe Skinn begynna da blifva lä (kämde af

iC^rbmer, at de ej kunna låljas, utan merån-

^els blott af Lappar nyttjas til (ång-ftinn i ko-

jan, famt Tak-hudar pä Ackjorna vid flyttnin-

gar j (ä forftäs lått, at fkadan år rtérrc, ån alK

föånheten torde kunna forellalU fig.

En ovanlig Ögonjlenem {^Pupilla) fiélU

nmg pä hågge ögonen y ohferverad

hos. Man
^

af

AND. JOH. HAGSTRÖM,
Medic. Stud. Compagnrtj- FålrMr vid Kongl.

liif- Gardet^

Den hinnan, fom fram uti ogat finnes och
kallas I7w4, bar hos månniftor en med ät-*

ftilliga fårgor iliunitnerad Cirkel, uti hvars me-
dio år en opning, den man kallar Pupilla^ favä-

ken mcråndels år cirkel-run<J. fios en dei Djur
bar den dock en ovai figur- Jag fiar pa en Maa
funnit följande åtlkilnad båruti> föcn jag vägar
for Kongl. Academien upgifva.

Yttre delarne af ogat voro alla uti naturligt

låge, få vål fom alia de inre., utotn fjelfva pu-

pillen, hviiken opning icke egde en Cirkel-rund

form.
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form, och defsutom ej var på vanligt ftålle pla?

cerad. Den var pä bada Ögonen, (åfom figu-'

ren Tab. IV* Fig. 4» utvifarj helt oval, och de

affpctfade åndarne vettade up- och ned -ät. Den*
na dpning plägar meråndels, fom fadcs, vara in

Centro af den Brun- eller Bla-tårgade Iris: håf

fatt den nederft,^ lä at iraellan pupillen och hvit?

ogat ej fyntes den minfta rand af denna Man-
nens mork- bruna Iris. Däremot var längden

imellan ofre margo på Iris och Pupillen, dubbek
ftorre ån vanligen ^ åfven lå fido-delarne af Iris

up-til, n^en den afcog til et fpefigt horn ned-

åt, då likväl Iris plägar vara rundt omkring
pupillen lika bred.

Detta felet var hononi medfodt och troligen

årft af någon af defs Föräldrar^ fom berättades

hafva haft et dylikt oga.

Intet (ärdeles hinder gjorde det honom : han
lag näftan lika vål, fom en friflc, dock kunde
han, vid häftigt päfeende, ej fa objefterna f!rax

rått reprefenterade 5 hvilket troligen härrörde der-

af, at Iris ej nog fnart och redigt kunde dra-

ga fig tilfaormans, och minfka pupillens vidd,
i proportion mot de infallande ljus-ftrålarna, eme-
dan den ej var lika bred pä alla lidor om pu-^

pillen. <

Då jag ej funnit någon dylik ögats ftålining

hos någon forr anteknad^ har jag ej hållit otjeti-

ligt, at detta, med bifogad afritning, til Kongh
Academien ofverlemna. .

'

AN-



i77A- ^P^* Maj, Jun* . 149

r ^ ANMÄRKNING
Vtd föregående Rån^

af

OLOF ACREL5
D. ProfelTor j rn. id,

e —
.

Ögats inve hinna, fom kallas Uvea^ horcr til

red fl: apen af en fullkomlig fyn. Defs na-

turliga tillländ friar ej fi^ån flerahanda fynens fel

och fvagheter, men defs forändringar betaga ic-

ke fynens bruk och beftand. Afvikandet ifrati

defs rätta rundel år altid en (jukdom och hän-

delfe-vis tilkommet, icke genom Arf eller inbill-

nings-kraft, for eller efter månniffcans fodelfe.

I den af Herr Hagstrom anmärkte och af- ,

ritade håndelfen , år Pupillens figur agg - lik

(Ovatä): den nedra fpetfiga och rörliga andan
år fållad vid Sclerotic^e eller Uvece eget tåfte

vid Lig^mentum ciliare. Vi hafve mänga exem^
pel på dylika fkador påUvea, hvaraf fynen nå-
got blifvit rubbad ^ men icke forftord,

Uvese klyfning, af Daviel och flera 3 defs

briftning eller dragning ät någondera fidan , vid

Griftallens utgång, håilder ofta vid Extraclionér-

ne 'j Uve^e opning håndelfe- vis eller med konft,

på Chesseldens (a), Jänins (b), Richters
(c) och Odhelii (d) lått, befrämja altid fynen.

Eri

(a) Anatom, Appe^nd, Edit. 4. pag. 20. (b) Memoi-
res frir f Oeil ^ fur les malädies dei yeux

^
pa^^

191. (c) Abhandlung vom Gramn Starr ^ Cap. VIII^
pag, \\^ ^ feqv. (p) /£. Vctenjk. Acnd. HaM\
for ir 1772, p. IÖ7.
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En främmande Läkare , fom vi nyligen Tedt
hår i Stockholm , har en dylik med den i frå-

ga varande Pupillens dragning, hlli vid Sciero-

ticx ofra kant^ utan faknad af god fyh.

En förnam Herre uf mina bekanta, hai' half-

va och nedra delen af Uveä los och fvafvandé

i Vattu- lacken^ med eii ftark lineas cpning i-

mellan Uveas nedra och Sclerotic^e ofra kant.

Når ofra ögonlocket lågges ofver Pupillen , fer

Han obje£terna genom nedra fprickan.

Huru litet Fibv^ Uvese radiatse bidraga tit

lyhens Utofning, ehvad de åro tryckta åt lidör-

na eller tvärt aflofte, flute vi håll af Htrt Ja-
ni ns upgift (e) om nyafte och båfta fåttet, at

gora en ny Pupill. Han afftär deffa Fibrei'>i

tvären, och vifar med klara fkål, at denna

peration icke kan lyckas pi annat lått.

Herr Hagst^oms beråttelfe okar och ftyr-

kér forfarenheten önl Uvese äkommör, Utad

fynens obeftånd^ fortjénar låledes runi uti Ko
Academiens Handlingar^

BÉtÅNKÅNDÉ
Öm Vattu-fprutors olika hefkaffenhety åå

kunna gorä bäfia ga^ viäElds-^ddoi^i
af

GERHARD MÉTER,
Öfm-Direaeur, Ridd. af K. WafaÖrderi;

år man betraktar de ftoirré åprutdriiäi (brii

ård

(é) Lqc^ VitatQ^
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vid deras bruk åtlkilliga fvårigheter.

i:o) At de fordra mera vatten^ åri forn kan

anflcaiFas at hålla Sprutan i jämn gäng. En Spru-

ta, forn har tvcnfte Pump-llofiar
^ hvarderaafy

tums diameter oth 14 tums reft, béhofvcr in-

emot ^00 tunnor vatten i titmen^ når allenall Zf
pimpningar göras i minuten pä hvar fida. Sa-

I-edes borde nian^ i hvarjc minut^ hafva 5 ä 4
tunnor vattens päoknihg i Karet. Om det ock
vore mojeligt, at fram^afFa la mycket pa van-

liga fåttet eller med Kärror , forn hvarderå fo-

ra en tunna 5 blifver dock tiden otilråckelig^ au

kora tunnorna fram til Karet, lyfta dem af Kär-
ran, och torna i Karet. Om Sprutan år nåra

vid Sjon, at Tilbringare kiinde pumpa i Karet,
behSfvas trenne iädana^ forn hvardcra upfordra.

några ocH 60 tunnor i timen^ at underhålla hen-

ne med vatten, At anflcaffa vatten med Man-
fkdp och Låder- åmbare, torde behofvas flera

iQö, alt forn vågeri år lång. Sä ät man rned

iåkerhet kaii flutäv at eri (ådan Spruta, vid de
måfta tiUållen, och i brill på vatten, ej kari.

^ora nyttig tjånft, mer ån
-I*

af tiden hon år vid
eldenj foni ock flera års forfarenhet intygar^

tor, blifvér ock arigelåget at dertil IkafFä tilråc-

keligeri ftai*kt Låder^ Til de mindre Sprutor-
na kan iädant fås^ och Slangarne varä briikeli-

ga hela 40 äréii, når de vårdas fdm fig bor. Men
til de ftöra^ år det ftarkafte Läder for fvagt»

När Slangen
i

til forbemåltä ftöra Spruta, år

iipdrijgen 1 eri vind éller i Qérdc Våriirigeni til lo

al--
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älnars lod-rått hogd^ kommer han under pumi)-
ningen at emottaga inemot

3 ?
Lifspunds tyngd,

utom lå val Slangens egen 5 fom torde utgöra 4
af Lifspund^ fom ock den kraft, hvarmed vatt^

net bor drifVas flere alnar högre ^ ån de 10^
hvartil Slangen kan vara updragen, Forfaren-

heten har vifat^ at dylika åro mycket bräckli-

gare, än de mindre Sprutornes Slangar, fom
åro gjorde af lika ftarkt Låder, och hafva al-

lenaft halfparten il flor tyngd at bara.

3:0) Kunna de llorre Sprutorna icke nyttjas

1 tränga Gärdar och fmala Grånder. Bommar-
ne, hvarvid folket arbetar, behofva 6 alnars rum,
famt ånnu 4 ä r alnar , om Bomen ftal tagas -ut

öch fåttas in i tryck-bomen.

4:0) Äro de obeqvåma at flytta, om elden

i^ed ftarkt vader, i fynnerhet i Trä - hus, far 6f-

verhandenj kunna ock icke våndas pä mindre

ån II til 15 alnars rum, hålft de åro ftålde pS

4 laga hjul; ^cke tillåta kortare vändning.

Af famma befkaffenhet åro deras Kar, fom åf-

Ven ftä pä 4 laga hjuU och hafva en kärt Slangs

lä at Karet mäfte ftållas nåra vid Sprutan, famt

fororfaka hinder och trångfel.

5:0) Koftar en af de ft6rre Sprutorna måft

lä mycket fom tvä medelmåttiga, fordrar dub-

belt Manfkap och häftar^ til handräckning och
transport, men gor icke gagn i proportion^

ty med tvenne medelmåttiga Sprutor, och lika

ibycket Manflcap, delade pä tvä ftåll^n, kan man
ock mota eldeti pä två ftållen, och det fä myc-
ket kraftigare, fora tilråckeligare vatten kan fyl-

las i två Kari ån i ^t^ och de mindre Slan-
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garne åro päliteligäre, ät förlängas til 8c hog-

iix hus öcli KyHco-torn.

6:0) Kun vattnet icke driitVaå rtiärkeligen hö-

gre rncå de ftorre ån med de rniiidi'e Spru-

7:0) Ehurii ;de gifva mera vatten ^ orri derk
vore fa ftor tilgäng, tom behofdes, Blifver dock
dHutct iä mycket thittlammare^^fe tryckbom-
hien är längre och befkrifVer åorre cirkel än
märinifkö- kroppens rorelfe kan uthärda, hvaraf
händer.) ät pumpdingarnä bhfVä kortare och
gifva, mindre Vatten åri man väntat.

*

Sedan man funnit jå mänga ölägenheter vid
de ilorre Sprutorna 5 oeh Jioge vederbörande be-
hagat lata fig derom underrätta, hafva (ådanar
pä flera ar, föm ForUt (agt år, icke blifvic gjor-
de^ utan tvärtom bliiFva dJe ftora Sprutorna hål:
i Staden efter hahd affkäfFade. Tvenne af derri
äro ini^åttade^ pa pråmar, dar de fjelfve dra^^å
vatten ur S jon, Öch kunna vara nyttiga, ntr
eld yppar fig vid Strändbrha elleH Fart^ycr. Eil
af dfem är redaii förvandlad til en hiedeh^atti^.
De tvånne oFriga lära fä Fämmå ode, ätminflo^
ne dä de behofVä kbiirånima forbättririgar-

Vid^de mindrfe Spi-utornå torde följande Va-
ra at päminnäi

.^1:0) Koras dé pä jslå Vagnår, med et bär
Hallar^ öch lyftas af med 6 mans tilhjelp, dä
Vagnen antingen blir qvär i ttångfleh, eller
ia mycket ftorre fvärighet kores därifrån, (om
han Här på 4 hjul ^ och fordrar ftort våndnin^s^
mm. ^
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1:6) Är fvärt at flytta Sprutan pä fina me-
dar 5 i anfeende dertil, at hon nar en vattu-tun-

na fåftad med en Låder- Siang, af några alnars

långd, fom gor flyttningen befvårlig, i fi^nner-

het Vintertiden , dä mycken Is täfter iig pä
tunnan.

;:o) MedforerVattu- tunnan åfven den olägen-

het, at hon vid korflen rubbar och flcadar Spru-
tans fammaniåttning.

4:0) Äro turihorna defsutom for fvaga, at ta-

ga emot de ftotar*, fom Vattu-kårrorna och deras

tunnor äftadkomma, om vattnet i dem flvullc

uttomas. Således made akid et Kar följa med,
hvaruti vattnet inrymmes ocli fedan med Äm-
bare ofes i Sprut- tunnan , af dertil utfedt man-
ftap, och äftadkommer mer vidloftighet ån fom
behofves. Denna olågenhet har man, for flere

ar fedan, andråt vid de ftorre Sprutorna, och tyc-

Ices den åfven bora åndras vid de fmärre.

Af det fom anfordt år om de vanliga Spru-
tornas felaktigheter, kan låttéligeh dömas, hu-
ru en Vättu-lpruta bor vara beflcaffad, nemli-

gen 1:0), ej ftorre til fin inrättning. In at hon,

efter mojeliga tilgängar pä vatten, må kunna
jämnt hällas i g^ng.

z:o) Icke taga ftorre i"um, an fom fordras^

at kunna nyttjas i fmala gränder och tränga

gärdar > lått koras med en Håft, och kunna vån-

das pä mlnftä rum, famt ftåhdigt ftä på hjul i

at i haft kunna flyttas, når lä behofves.

:^:o) Vara minft koftfam, men fimpel, och
ändock, med miritta ManCkap^ kunna bringa

vattnet til 30 alnars hogd, famt formedelft fin
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Låderflaiig ktinriä iPorå vafcthet ,
igenom hus , op.

ver plank och tak^ dä man i trångfei ej kaii

komma at pä änriat låct.^

4:0) Hafvå tjehligt Vättii-kåri forti é\ tagef

bredafé ruiH^ ån fjélfvä Sprittäh, och föm til-

lika haf iå lang Våttii-flarig^^ af Låder eller Bu^
dan, hvarigeriorh vattnet ikal kömttia in i Spru-
tan, at korOeri til Karet ej ma oka träi^flen, dar
Sprutan år ftäendé.

Hosgäehdé ritnings Täb. V, fig. t och 2^
tyckes i det rrlåftå vara af iädari btOvafferihet^

fom jag härmed har den åran at heriillålla til

Kongl. Acådemiehs beprofvandé;

Sprutan äy har tvånrié Pump - fioiflar åf Me-
tall och af S tums Diameter; Ilar ilåndigt pä cl

par hjul, år ej bredare ån i alri och iS tiim;

Kores med eii Haft och två fkäklör föm Vid

brukandet tågas bärtj dä Sprutan blii: ftiendé

pä fina hjul och hvilar pä tvenne Jårn-rhedar, r>

och fedah med tägen dragés Öch våride^ pä fo-

ga ftorre riirtl ån Sprutan intager. Öoiilmarnej

dy hvarvid Manlkapet arbetar, åi-b la inrättade^

at de medelft tvånne fmä järn^ iy föni omfatta
andarna äf tryck - bömnieh, fafthälläs öch med
en liten vHdning löOas, lä ät de kuHha jåmt lyf*

tasupi 6ch ej behofva dragas utuir tryck -böm«
frieh$ ogldr, Töm altid (Ikédt^ och derigehotri for-

drat^ ^ ä 4 äiilärs ftorré rum.

Äf fartlrtiä befkaffeiiher år Karét^ Fig. 3 octi

4^ det käri koras med én Håft^ och dragas af

Marilkapi når fkacklorna bärttaga.^i famt år lika

bredt forii Spriitari. Karm Vactii - llang b5r
Vara flcre famnar läng, at det mä kunna ftä långt

h i ifrårl
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ifrån Sprutan och låledes gora mindre tfarigfel.

Om ilållet år horizontelt, har liian den förmå-

nen, at vattnet, af egen tyngd, drifves igehotn

Slängen in i Spnltan. Slangen bor ock vara

forfedd med Metall-fkrufvar , famt efter behof-

ven kunna forkåtta^ eller forlångas.

VärM^ Vtn - och ^unne - kårth farni

Sphcerers Rymdemåtnmg
i

- af

ZACH. Z. PLANTIN,
Infpeäcr öfvér Mätt, Måi och Vigt.

I anledning deraf, ät KohgU Vetehflcaps Acå-
demien förut behagat, i 177! ån; Handlin-

gars 4:de Qyartal, lata infora det af mig up-
gifna låttct ät utråkna Modeller til Svenfke Vig-
ter och Mål; fordriftär jag åfven, at IräfrtiédeHl

K. Acäd. förete följande Praétiflce Problemei-,

om ofvantiåmde Kroppars Rymdemätning : eme-
dan denna lilla äfhandling år grundad pä fammä
Theorie, forh den förra,

Probl. T.

Otn uti et Biikigt CirkeUriihdt Likbottnadt
kåril CK^ Tab* V. fig, 5, Bottnens diameter
C2)r: (Diameter HKt^) f Bukens Diä-
Éneter ^5 , famt iodråtta Hogden
t^GzziJ(,y\ jnuti Karilét} iå begäres at fin-

na defs Karin rum (^):

\ An*

(*) Fot betckdas ilied (O, Tum med Linea
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^^nfe karilet CiK' vara midt i tu Ocuret, når

en fkårning, parallcl med Bottnarne, gores fef-

ter Bukens Diameter AB.

Emedan kårilers halfparter, C^, JK:, då kunna

anfes läfom 2.:ne lika i^ora, parallelt afftyrapadc

Gonerj h mafte CBzz—^—rrvz— —
(Se K. Acad. Handl. 1771, 4:de Qyart. ProbL -

om iåttet^ at uträkna Modeller til Vigter &c.)5

hvarfore -^-.-i—-^^^ — hela kan-

lets C/fCubiOca innehällj (FGzzzFEyy Men i kan-
^

nazrioo Cubiflce Tuhi> til Blje hvaraf kårilec

^j^^ (Tb^^'^'^^ —

.^g^^^^ kannor : Qch altli,

Om til ^S^= (i^4xi^^=) f,ff,7^
och CZ)f— (104 X 104 ~) i5o8,i(S

lågges 4fixC7Z) ^ (i 2;4x 104:^) 18,9g

f^mt Sumaian 35p058g
mukiplieeras med FG zz 147

och faftum 5574fiP35
Gubifte, divideras med ^^'i^iöo Cubifkes lå

år quotienten ( ifjfffII kannor :i3 ) if kan-
nor+ i| ort kåriiet CX: aärmaft. Hvilket {kuh
le göras.

^
ProbL IL

At uträkna kåriiet NK^ nar det eger olika
'

L
i

Cir-

med ('^/), Gran med (^^^0? och Sc^upel med (v};^

i Pecimal-mätt, famt qvadrac med (q).
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Cirkel -randa parallela Botnar, hvars Dia-?

metrar åro, N0zzii^y HKzzi6'J^y ftorfta

Bukens parallele Diameter ^£= ^24, Lod-
råtta hogden PE:=:^tj famt Lodråtta hogr
c3en £G= 7ff, (Fig. f ).

Äf föregående Prohl. I. år klart, at kårilet

^
31 8 2j I 6 o

icanhorj Hvårföre v til

pchi//<:^== 104 X io4=i,q8,i(^

lägges

^Bxl^/T zr 114 104= 1,28,95

Tamt Sqmman 3550,88
inultipiieras med Gor 1,871,968 Cub.
TiU% = H4xii4=iSff,76
ochA%=: I lö X i534,f(J

lägges

jiBxNO := 124 X 1 161=: 1,45,84

famt Summan 4,3Z)i(5

multiplieeras med P£= r 1 ^ ^
-Gor 2,247-^231 Cub.

Da fumma Faftorum = f ,1 2.0,100 Cu-
bi{lce,bor divideras med 3 81, 166, ochquoten der-

MiHilo = 15 kannor Hh 5
qvart. +i

ort =r kårilec Hvilket flvuUe göras.

Corollarium. På detta iåttet kan man åfven
finna, huru många kannor åro qvar af en Vara
Uti ett kåril CA", når kårilet år lodrått upreft
ofver defs Botten, och Varan Itiger i kårilet til

Diametern NO.

Probl.
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Probl. III.

Låt uti en Bukig Vin-liggare LT, defs Bott-

nar SVTU^ LNIM, vai-a 2:ne parallela lika

ftora och likformige Ellipfer, eller {ST-=.

Z/=/6'o, VU—NM=^4f6'ö)y Låt ock Bu-
kens Ellips ORPq, lora afdelar Liggaren

midt i tu, vara parallel ock likformig med
Bottnarne, (OP=(566, Ä9= 48ö), famt

Lodrätta hogden rz( = 866 i Sä begärcs

at finna kann- rum. (Fig. <5).

Sitt, at et annai» Cirkel-rundt Bukigt, van-

ligt kåril CK
( Fig. f .) år iå conftrueradt, at Dia-

metern (HKz=:) CD — VlT7nM^ Diamet. =
VÖ'pxRq, famt lodråtta horden f(7= lodråtta

hogden 2Z,- Sä år klart, at E^lipfen LiV/M=Cir-
kelen på Diametern CD, EUipfen SFTU=C\t-
kelen på Diamet. HK, och EUipfen ORPq^AB
Cirkel (Simsons Sect. Con. 1-ibr. V, Prop.

LII.); Men Lodråtta hogden FG = Lodråtta

TZ} Hvarforc Vinliggaren £ (kårilet CiiTis

AEq + cbJ~^^ BirCD X FG kannor =:)

5 8 ö 6

pP x*QR+ LIxNM+VOP xQR aLU^xYZ kan-

l % %•> i 6 6
norj Således,

om tilOPx(?/?=6ö5x4§5= 28,8ö',o5 (=^5^0
och £/xA^Af=f00x400— 20,00, 00 (=Ci)^.)

lågges VOP X qR x LI KNM—
1/000x480 X foo x400=: Z4,oo,oo(—^gxCjE>)

famt Summan -- 72,80,00

L 4 mul-
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inukipliceras med Ladr.hogd. rz— 865
och Fadum f84^4005000 Gtibi^

Divideras fined 381,100 Cubi-

fte^ Sa år Qvoten ^1^^^^^ kannor, när.

niailrrjfZ4 kannor nVinliggaren LT. H vilket

(kulle göras.

Anp2ärkmf7g i. Om Vinliggarens bagge Bott-

nar vore tillika, hvardera, inbogde if iinier ifrän

Planerne, fom kunna gä igenom Bottnarnes Dia-,

metrar, få kan man, utan lärdeks fel i praftiquen,

1 anfeende til Bottnarnes ftorlek, och allenaft

15: liniers inbogning, anfe Ellipfen LNIM for

botten til en Con, hvars lodrätra hogd år if
Iinier^ hvilken Con z gånger tagen ( emedan
Bottnarne åro lika Hora och lika mycket inbog-

de), da bor afdragas af Vinliggarens förut fundr

na kannetal ^ Reften årrrZI'* råtta kannerum

(zzLT ^ '

—_™«««=«»»— zz iKZd. kannor
^ 382,160

^^^f^rfO
^^^"''^^^ ^^^4 kannor— if kannor

+ 5 qvarter «f zj; ort. ) = i f08 kannor + z qvar*

tpr 4- If ort.

jinmdrkning 2. Orfaken, hvarfore man tar an-

fe och uträkna et Bukigt käril CK (Fig. f.) (å-

fom ;^:ne parallelr afilympade Coner, ^r, at hvar

Staf i et iädant käril bojcs endaft qfver Buken^

dår Stafven Ir tunnaft, och kan foljakteligen i

det iiårmafte, anfes for råt, imellan buken och

hvardera Bottnen j men fom en liten boiniqg pä
hvar Staf^ ä omfe fidor om buk-Cirkelen, ån-

idock mäfte, i en ringa man, oka kårilets kanntal:

oa
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har jag af forrardigade kåril
5^

efter nedan be-

fkrefne Mätrftockar, erfarit, at kårilets Boti?

naf 5 af vanlig tjocklek, nårmaft upfylla forenåm-

de ofverfkoft i ^uken, eller kårilets fkilnad ifrån

2 Parallelt afftympade Coner, enar et (ädant bu-

Idgt k|rils invåndiga långd icke raknäs imellan

Bottnarnes inre ytor, utan NB imellan krSfar?

ne eller Bottnarnes infkärningar,

Probl IV.

Af finna Cylinderns CB kannerum, nar Dia?
metern JB:zzi^2 lin. och lodr. hogden ^Czzij6
lin* (Pig. 7.)' .Cylindern eller jåmntjocka run-

da kårilet CB=^liili^ kannor, (Probl. 3:dje
382,, 160 ' ^

1772 års Kpngl. Vet. Acad. Handl Qyart. 4) :

Hvarfore,

Når^C^=(ifixif£) = f,74.i4
multipliceras med 3 ^z=( 176 X 3 =) 5^8

famt Cubifka Faftum - s>^i<)()^Sj2

divideras med 3 8 i, 166 Cubifke; Sä utvifar Qyo-
ten 243-f|f|§kannpr= 24 kannor Ort= Cy-
lindrilka kårilet CB. Hvilket (kulle göras.

Corollarium I. Haraf följer, nar C^ylindern

CBzi:24kannor5 och lodråtta hogden 4Czzij6 lin.

åro gifnej at inan kan finna diametern 45=
("V I4xi82,i66_ V^ H>r;8^.t6o_
V yAC. " ' TI^-y^<^W-J

Corollarium i- Om Diametern ^5= Lodråc-

«i hogden ^C=id6'i'> lä år klart, at Cylindern
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r-
p

X

^4B^ - kan -12££ja

icannorr: ^p^yX,, \.^nnor zz) 63 kannon
* 3öi, 160,000

prö/Zar. Af nåft^foregående Coroll, 2 fSl-

icr åfven, når Cylinderns CB Diameter

defs lodråtta hogd 4C , och Cylin'iern CB

$3 kannor, at mai^ kan finna l)iametern =

lo^råtta hSgden Ad ty efter ^{6^>=ö3 kan-

nor-, la måfte 38'i,i5p lin, ^63 = famt

,_g|>o£?^^3 ochalttä^C=:(i^E^?
3 ^ '

— y'8,ozf,3<5o=) iö'8l'-

Likaledes , om Diametern Lodråtta hog-

den ^C, och Cylindern Ci{= 6,p6 Cubilkej

C?/3,

8 1 1 6 X ö 3

— 1/8,015,360=)

Probl. V.

Om cn, Sphaeras Pjamet. ^S=: 10 tura 5 lå

begares at finna defs Cubifti innehåll, farot kanr

rum (Fig. 8 Låt omkring Spha:ren GK en

Cylinder £ö vara conftruerad, farot Cylindern?

hogd EC vara lä afilcuren uti N, at NCz=:^EC^

då foljakteligen ^EN=zEC. Anfe åfvcn NDiot

ea Cylinder.
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Emedan Cylindern iVi)= (f Cylind. EC~)
Sph2eren(?/<^(i2. Bok. Euclidis, 14 Prop. Tamt

Herr Baron Pat.mquists Tillämpning til Geo-
mct. 4:dc Athandl* §• ifi), lä mäfte, enligt

ProbL ^:åc^ Sphasran GK vara =(—V—

=

CDqy.6NE CDq ^ lEC tCD^ _ \ j
^,8i kT ~^ 5)^2.16

"" 3,8ii6~ / 3, 82 i<$

/ ixTö' i,ood,oo6.oo6 '

, -

CubiHcs- Hvilkct var det ena.

Eft?r det år redan bevift, at Sphasrens GK

Cubilta innehåll år =-^~;r- i år jämväl

klart, nt Sphojren G/Cz^i^j-g-^Y^ kan.rr—^-—^^

kannor—) f kannor + i qvarter + ^| ort. (Probl,

i). Hvilket var det andr^ fom (kulle goras^

Corollar. I • Emedan de^ år bevift, at Sphjc-.

rens GK Cubift* innehåll ==
^-^gTJg

= f 2:3, 341

Cubincci Så mäfte f 2. 3r?4i X JjSziörrz"^*
Hvarförc når Sphterens Cubifka innehåll fz^^^^t
år gifvit , roan finner defs Diameter ^B tz:

''''''
=i^P,9>m>^&f=999'-

Corollar. z. Om en Spbaerilk Olla Papi-
Ni G K (kall inrymma 3 kannor 3 år defs Dia-

me-
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linier, nårrpal]:.

Jnmärknhg I. Enår en Qyadrat-och Gu-
bique- Tabell nyttjas vid defT^ uträkningar, kan
C^vadraten eller Cuben til en gifven Rot eller

Diameter génaft, utan rakning, i Tabellen up^

fokas: Afven fom man kan undvika, at i Probl.

III. utdraga Qyadrat-roten af OP xQR>f^LI>zMMj

allenaft man i Qyadrat^Tabellen upfoker Roten
til den Qyadraten fom år nårmaft OPxQRz=:
^.g^göiOÖ, hvilken rot år ä j-jö eller5^^'7:^ ^jS;

famt likaledes Roten, 447=^^^> ,^U den Oya-
draten, fom i Tabellen är naft intil id^oé^o^g =r

LI^NMy Dä (^5xCfl— ) VFOxqRxLIxNM^
(j-37x447=) 24.od,3^'5 nårmaft.

Anmärkrj. 2. Af Probl. III. Anm. 2, följer,

at når invåndiga längden uti et Cirkel-rundt bu-
kigt kåril ikal tagas med Decimal-Tumftocken,ge-
nom Tapphälet pä Botten, bor en Bottnens tjoc-

kk inberäknas i famma längd ;
Buken^ Digme-

tcr råknas wt^a^rm^ lodrätt genom Sprundet,

fom är niidt pa kärilets Buk, up til S|}rundftaf-

vens medeltjocklek , om Sprundftafven år tjoc-

kare, än de andre liäfverne, famt Bpttnarncs in-

våndiga Diametrar imellan Lagg - åndarnjes me-
deltjocklek tvärt ofver Bottnen, när Mättftockeq

lägges pa laggarne, ofver hvardera Bottnens me-
deipunftj dock händer ftundom, når kårilet år

mer eller mindre Bukigt, at man mäfte antin-

gpn oka eller min[ka de ofyan beflvrefne Rott-/

j^arnes E)iametrar pä en elkr tvä linicr^ i den
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tntn fom et godt ogorimatt niedgifver, i anfe-^

^nde til Laggarnes mer eller liiindre lutning c*

mot Botrnarnés invåndiga Diametrar. Men al-

le ftorre och mindre, Bukige och Cylindrifle^

Pack-kåril, 3 48 kannor pa Tunnan, fom ef-

ter nedan befkreFne Måttftöckar blifvit forf-årdi-

gade , kiinnä invändigt noga profvas til fiii

riktighet, med flcurné Pinnär, efter de å Matt-
ftocken, for hvar och en fort käril^ dctermine-

rade Långde- och Diameter -matt: Ty, hår up-
flags-botthen i et fädant kåril opnas, kan kårileré

i-iindlck och ofriga beflcafFenhet med ofvannåmil-

iPinriar, invändigt noga utrönas.

Anmårkn, \. Erhedan vid et kåflls utrSktian^

dedivifor 382,^166 Cubidce, altid nyttjas 5 for ät

finna kårilets kann-tal^ och det ftiindom hånder^

at en Reft efter Divifiönen, til Exempel Bra-

ket kvinnor, blir ofver ( Probl. 4:de);

la kän man äf nedanftaende Tabell, utan rak-

ning, finna ^ at; Bråket jflflf kannor är när-

mall lika med |- qvarter elfer z ort.

j Kanna :

I Dito —
I Dito ^
I-

Dito —
I

Dito —
t Dito —

•

I Dito —
\ Dito ~
i Qyarter ;

8 Qyarter

7 Dito.

6 bito.

f Dito.

4 DiitOé^

5 Dito.

z Dito.

1 Dito.

2 Ort.

381160: de-

Delar af kanhäh.
38ii6o.

23885-0.

i9io8o*
i43?io.

47770.
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Befirifmng ofver den For Cirkelrunda Bukiga,

fanit Jåmhtjocka ieller Cyliridrillra kåril ut-

räkhåde Svehflce Långde - och Diaaibter-

Mättftockeii,

Dels til Forekomnknde aF van-rnätrige kårils

förfärdigande, och dels til befråmjande deraf^

at lädane kåril, vid Kongl. Maj:ts Tullar och
Laftagé - platferné i Stådehie^ ma til innehållet

beqvåmt kunrta profvas ^ här Köngl. Maj:t
, ge-

nom Def^ och Rikfens Carrimar-och Comrherce-
Collegiérs Kuiigorelfe aF den 31 Aiig» nåftU air,

i Näder ånbéFalt^ det hvar Stad och Moder-
kyrka, til råttelfe For dem ^ Fom fadahe kåril

forfärdiga, (kal inlofa eh ladan Mätt (lock i de
örter, där Sill, K6tt> Fifk, et:c. i Tunnor in-

packas : Och fom pä min Ämbets atgård an-

kommit, at inråtta defle Mättftockar ^ och jag

Funnit, at de Cirkel- rUndai bukiga likböttnadei

ällmänne kärileh nåi^niall: égä deii j^roportiön^

at Bukens Diameter är Géömetrifta Medel-pror
portibnal-Linien iméllan kärilets längd och Bot-
tens Diämeterj fä har jag ^ For Ät ej flota déil

lä kallade Handtvei*ks Gewohnheit, behålHt dert

aF Tunnbindare-Ämbetet härftädes antagtu Läiigr

déii For en Ankare, 147 linier, dä jag^ eme-
dan i Änkåre innehåller tf katlnöi-j och läiig-

den i
BukéhS famt Bötthehs Diameti^ar, invändigt^

Itöla varä i en cbhtinuerlig Geömétrifk pi^opor-

tiöuv äg^norh uträkning Funnit Bukens Diamet.

ter hoH vara i 14 i
Famt Bottnens Diatiiéter 104'

fihiei*. 1 anledning hvaraF jag Fedäri litråkhat al-

lä de oFrige kårileris invåridigä lårigde-Öch Diå-

tneteir-ni^tj i likFormighet tned Ankarens ^ at-
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ininftone inom i Decirtfal Linca j Hvilkct hår-

mare kan fes af hår hos fogade Mättilocks-Ta-

bell. Dock bor härvid ahmärkas^ at et Biikigt

kärils invåndiga låhgd ické räknas imellan Bou-
narnes inre ytor ^ ucan NB imellan krofarhcj dar

Bottharne åro infkurne, hvartil örH^kea i i:dr^

anmårknjiigen til ProbU III. år anförd.

Vid dc Cylindrifke eller mrida jåmntjocka
kårilens uträkning, til långd och diametrar, år

den pi'dpohion nyttjad ^ fäföm Hårniaft den van*
liga Lax-Tuniians form^ at ét (adänt kårils in-

våndigä långd, räknad NB, imellan BottnarneS

inre ytor^ förhåller lig til Bottnens Diameter

^

forh 4 til 3, hvilket åfven af Mättftocks- Ta-
bellen kan fesj Hvarigeriöm defla kåril jåmvål
blifva likformige fins imfellah; fami: Cylindrifkä

half- Tunnor och Fjei'dingar med ftorre Diärne*
trar forfeddc^ ån de hittils vanlige, til förekom^
mande af en falfk inpafcktiirtg af Ko^-t, Läx^ etc.j

Ty eri vara, beftäeride af itörä ftycken^ lemnar
altid toma häl imellan, i et tiiycket trängt kä-
ril, vid inpackhingené

For ofrigt åro hvart och
. et kårils invåridi-

gä längd och Diameti^ar på Mättftocken utlatte

på eri och farhmä Linéä^ dä hvart längde-- mätt
råk nas ifrån ande - naglens iflagne pun6t, til

de andre naglarnes tecknade punfter^ på fartr
ma Linea, efter deö pälkrift hvar liiieä pä JVlätt»

ftocketi éger.
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Matt-Stocks-Tabell for Bukiga faoit Jämn-
tjocka, Cii-kelrunda, Svcn&å kåril.

Bakige Girkel

runda käril.

I Åm -

I Årii -

I Ankare -

i Ankare -

I Tunna -

i Tunna -

i Tunna -

i Tunna -

Tunna -

Jåmntjocka dito

I Tunna -

|- Tunna -

^ Tunna -

-i- Tunna -

Jåmntjocka Cir-
kelrunda Sill-Mal-

käril ,^
med 4 kap-

par på Tunnan, in^

beräknade.

I Sill- Mal-
Tunna - •

^ Tun.dito-

^ Tuh.dito-
| Tun. dito -

^^^/Fun. dito-

ll^ Tun. dito-

2Xi:

I -IX
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På det I sLtnj f äm^ Ankare och f Ankare, enar

dcffa kh'\\ årö efter Måttftotkcris dimenfioner

fortårclrgade, äfven må diagönaliter kuritia préf.

vas ifrän Spriindet rnidt pä kårilet, Inedt igenom
Rymden f ried til ena Bottnens nedre krö^^ jfä

åro jåmvål fiftnåmnde. kårils diagonaler uträkna-

de och i Mättftocks-Tabéllen mfatte^ famt kun-
ha pä Måttftocken å en lårfkild Linea determj-

neras^ når ^ä äftundas: Ty Vilier • Stafveh el-

ler Roy -flocken gifver ältid felaktigt hanntal^

enär kåriret, fom ftal profvas, ej är liktdrmigt

ined det kårilet^ hvarefccr Viiier-Stafvcn år ut-
räknad.

En, Linea pä IVlattflockcri utfatter jåmvåi
hogd och Diameter lika for ftorre öch mindre
Cylindriska Mal- kåril, at mata fårOc Sill med,
'i Ö3 kannor pä hela Tunnan, da 4 kappar der-
tKi åro inberäkhadés af hvilka Mäl-kåril den hela
Tunnans hogd och Diameter innehålla i aln och

Too decimal Tum 3 och käri altiå af bade köpa*
jpafé öch Säljare lättaft Jirofvas feied Svcnfkä
alrieh.

£fter denna foroi blifva ock defla fifthänide

Cylindrifke Mål - käril^ enligt öfvah äberöpadé
Höga kungorelfe , vidare, i fynnerhet Uptil;, än
de vanliga Runda Bukiga Spannmåls - Mätare-
Tunnornci i $6 kannor på Tundan,

M
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RÄTTELSER
Vtd uträkningen åfver nägra Svenjka

orters hongituder
^

af

A. LEXELL.

Vid närmare granfkning af dé uträkningar of-

ver nägra Svenfka orters Löngituder, fom
uti Kongl. Vetenfkaps Academiens Handlingar
af mig blifvit införde^ har jag funnit, at de på
ct par ftälien behofva nägon rättelfe, h vilken jag

derfore nii vil hafva den åran at meddela*

Genom et litet mifstag har håndt, at jag af
obfervationen pä Sol - Formorkelfens början i

Stockholm, är 1764, funnit conjunélions-tiden for

Månen och Solen om 9 fec. for liten, fä at den
rätteligen bor finnas 13 Tina. 34. 27 a, z^. d
+ o, 46. y — o, 77. e.

Dä detta varde jåmfores med det, fom ob-
fervationen pä Solformorkelfens början i Surrey-

ftreet gifver, finnes Meridian-fkillnaden i. Tim.
ii* 4f 0,07//— o,z8.j/— o,j7»^, och altlä

uti verkeliga tal i Tim. 12. 44, hvaraf Meri-
dian -Ikillnaderi imellan Stockholmfka och Pa-

rifer Obfervatorierne (kulle upkomma i Tini.
3

min. 2 fec. Håraf finnes nu låtceligen^ hurti de
uti §. 10, p* 58. förra ärets Handlingar, af ob-
fervationerne i Stockholm hånledde flutfolgder

bora råttas, hvilket jag hår förbigår at vidlyf-

tigare formåla; det bor jag alleriaft nåmna^ at

dä af de i Stockholm och Upfala^ lä valar 1769,

fom 17^4) gjorde obfervationer ofver Solformor-
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Icelfcrna, et medelvärde fokes for Meridian-fkill-

nåden imellan obfervatorierne i Paris och Stock-

holm, det farama befinnes vara i Tim* 2 min.

57 fec. 5 hvilket i min tanka dock år några fe-

cunder for drygt. Vidare år tydligt, at det

omdöme jag, fid. 61^ fålt om obfervationerne 6f-

ver Solformorkelfens början år 1764 i Stockholm,
Wien och London, år ogrundadtv f^mt at tvärt

om troligt fjnes, det Herr Cancellie - Rådet
Ferrner något fednare anmärkt denna börjat^

ån Herrar Hell och Short.
Ännu mårkeligare år den åndring, fom fig'

yppat for Longituden af Madrid 5 ty vid noga
granfkning af min rakning, har jag funnit, at

middags-ftillnaden imellan Oxford och Madrid,
af obfervationerne ofver Solformorkelfens flut är

1764, blifver g. f^, och läledes imellan Paris

och Madrit 23 min. 13 fec, hvarjåmtc jag ock
får afimärka, at enligt de af Herr Pingrc an-

tagne Elementa, momentet for conjundions-ti-

den af obfervationen i Madrid ofver nåmnde For-
morkelfes flut, blifver zz Tim, 8 n^hi. 1 1 fec^

Sedan conjunÄions momentet for obfervatio»

nen i Stockholm ofver Formorkelfens början, år

1764, blifvit råttadt, fom nu fagt år, följer ock,
at de deraf dragne folgdcr angående de ofriga

Svenflca orters Longituder, komma at undergå
någon råttelfe, hvilken dock, hvad angår de uti

17 §' anförde medel -vården på Meridian- (kill-

naderne, ej år af någon betydelfe, i ty nu me-
ra -finnes Middags-flvillnaden imellan Stockholm
och Carlscrona iq. 4.

Åbo i6. fp.
Pello 14. 5.

M z Deflk
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Deffa vården tiltror jag mig dock icke kun-

na upgifva for aldelcs vifla, utan förmodar i fyn-

nerhét, at denna Meridian- (killnad imellan Stqtk-

holrn och Abo torde tala någon minflcning.

For ofrigt nodgas j^g tilftä, at Obfervatorii

i Stockholm råtta Longitude genom obfervatio-,

nerne ofver SolformorkeUerne, är 1764 och ly^Jy,

ånnu icke kan anfes iå fullkomligen (åkert faft-

ftåld, at icke ytterligare bekråftclfe derofver ber

hofves : imedlertid tyckes det utflag, fom obfern

v^tionerne ofver Solformorkelfens f|ut år 1769 ^

uti Stockholm och Upfala, jämförde med de

i Paris och Greenwich anftålde, gifva, ega den
florfta fannolikhet.

Om tvänne hredevid hvarandra flytan-',

de Vatten
y af olika fpectjik tyngd

y

af

PETER JOH. BLADH.

Uti atfkillige Refe-befkrifningar förekomma
beråttelfer om Floder, fom fkola rinna

genom Sjöar, utan at deras vatten blanda fig med
hvarandra. Så berättas det om Plata-ftromen \

Södra America, at den (kal behålla fin kofa långt

ut i Oceanen, innan defs frifka vatten dar for-

fkingras: Om Rhone i Frankrike, fom fkal pä
famma lått rinna genom en Sjo, benämnd Lcman:
Om en Sjo i Mexico, hvilken på en gäng (kal

pga både falt och fott vatten > utom rnånga an-
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dra-, tppn Tom på fädana ftållen ingen noga unr

derfökning fkedt, har den fatfen ej blifyit an-

fedd for riktig, at tvånne lä olik^ vatten kun-

na finnas bredevid hvarandra. Jag har dårfore

den åran, at härjämte upgifva de ron jag i det^

ta åmnejr under min fifta refa päOftlndjen, haft

tiUålle at gora. De bevifa val icke, at aldeles

fött vatten funnits jämte det f^iltaj dock fer man
tydeligen håraf, at vatten af (kiljaktig fpecifik

tyngd kunna ftä i bredd, utan at blanda fig med
hvarandra j hvilket år lå mycket mera befynner-r

- ligt, fom Ebb och Flod har gått ganfka ftarkt

på de ilällen jag detta anmårkt.

År 1772., den zi Junii, formiddagen, me-
dan vi paflerade Trauers och Clappers holmar^

belägna vid inloppet til Stråt- Sunda, var vat-

net, fora vi feglade ofver, mörkare til utfeende,^

ån de fprra dagarna, fedan vi fått Ja.va i fiktej

men klockan ^ til 5 efter middagen, dä vi ha-

de det höga Landet vid Java hufvud allenaft ^
Svenfk mil ifrån ofs, fåg Hafs-vattnet åter åf-

ven lå grått ut, fom de foregående dagarna*

En liten ftund fedan j^ig betraktat denna förän-

dring, blef jag varfe , at vi kommit på vatten

af helt grön färg. Vid efterfeende, var gränfen

imellan deffa ^fårgor ganfka tydlig, och kunde
fes på Sjqn, iå långt fynen bar: Den ftråckte

fig i råt linea ifrån Java landet til fodra andan
af'Prins-on. Jag gick ftrax därpå ned, at väga
detta gröna vatten , och fann det anfenligen lätta-

re , ån det jag nyfs förut vägt* Förhållandet imel-

lan det grå och det gröna vattnet, vid lika värma^
var fom 16093 til löoSö, och afftåndet, imellan

dar defia vatten uptogos, var tU det hogfta ^M 5 Svenfk



174 1774* -^P^'
M^j*

Sven{k mil. På det ftållet, dar vi forft kommo
ofver grönt vatten, var efter all anledning fl?ra

hundrade famnars djup-, ty vi voro då ofver ^
Sv^enflk mil ifrän Landet, och juft utan for det^

ftållet, dår man med en hundrade famnars Lina
cj fatt grund tått in vid ftranden. Vattnet be-

höll fedan måft lika tyngd med det fift vågda,

igenom hela Stråt - Sunda, oeh befans allenaft

några gånger litet lättare.

Den 28 i famma månad 5 dä vi paflerat hol*

men Lucipera, och ftyrde ät Sumatra landet^

låg jag, at vattnet ifrän Stranden, ct godt ftyc-

ke ut, var rod- blekt, nåftan af famma utfeen-

de , fom vatten på grunda tjårdar plågar vara

,

når det af ftorm blifvit uprordt. okillnaden i-

mellan berörde vatten och det yttra, fom lag

Ljusblått ut, var ganQ^a tydliga och. fom vår

cours tåmmeligen når träffade in med denna grån-

fe- ftråckning, fä at vi omfom voro pä det ena

och det andra vattnet, lä togos prof-vattnen helt

nåra vid hvarandra, och befans då det yttra vå-

ga 16071; men det bleka flrand-vattnet allenalV

löodi, ehuru värmen var lika hos bägge* Når
vi fedan igen kommo pä Ljusblått vatten, var

det, vid forfta huken af Sumatra och ånnu vid

Pulo-Nanka, lika tungt med det 4ft " vågda af

famma tårg.

Vid Chinefifka vallen, den zo Julii 1772,
omtrånt i ä i Syenfka mil från Pulo-Babi, fyn-

tes äter på långt håll en rand af rodt vatten bre-

devid det ljus -blåa. Och fom defTa fårgor hår

cj heller chatter?^de fig uti hvarandra, lä låt jag

med et Ämbare uphåmta det yttra ljus-blåa vatt-

net juft dår det flutades. Sa fnart jag dåraf fylt

mitt
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mitt glas, flögs det ofriga bart, och med fam-

ma Ämbare uptogs ftrax dårpa af det roda vatt-

net, hvarofver Skeppet då flot. All mojelig

fkyndfamhet brukades, pä det diftancen imellaa

de ftållen, dar vattnen uptogos^ flculle blifva fä

kart fora görligt var. Det yttra vattnet vägde

i6op3, och det roda, vid lika Thermometer grad,

allenaft i6o7f

.

Denna fliillnad år i fig fjelf nog ftors men
ån ftorre, i jårtiförelfe mot egcnteliga tyng-

dens forhällande i Oceanen j ty Sältan år i fto-

ra Verlds hafvet lä jåmnt utdelad, at jag i-

från Banken vid Goda Hopps-udden, och ända
til några grader Véfter om oarna Amfterdam och
Sanft - Paul , funnit Hafs - vattnets cgenteliga

tyngd, vid en och famma grad af varme^ en-

daft variera imellah löiöi och l<Siff. Denna
flrillnad i Utflagen af de vågningar jag dageligen

änllålde pa det ofi^å Hafs-vatnet, torde endaft

hårrora af Luft -fyta och andra ömftåndigheter,

förii jag funnit nog kunna verka pä en (ä qvick
pröfvare^ fom den jag hade^ men om ock den-
na (killnad hel och hällen fkullé ledas från Hafs-
vattnets mer eller iilindre Salta, lä är 6 vigtcrs

ftilnad pä en ftråökä af mer än fo LongitUds-
gradei*, fom i nåmde orters Latitud utgöra om-
trånt 400 Svenfkä mil, for et intet at räkna

j

emot 7^, io ä 18 vigters fkillilad i tvähne vat-

tens fegenteligä tyngder, pä nagrä famnars
äfftähd ifrån hvarandra^
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ACADEMIENS

HANDLINGAR.
FörMSnaderne
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År 1774.
PRjESES,

Abrahamson, Braks -Patron.

, Om Brtm-^in cihr Mä^nejia wlgrd

|60 Tag fciåi- ock Tok t rnxoxx^ Brunjienem fårhåU
vi tanäé med ptä 0/Jor och brdnbärn kra^fat^

(a) En del fint nfven Brunften med 4 delar

Éomolja i digeftionj andras icke^ men få fnärc
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oljan ftarkare uphettas, begynner den häftigt ef-

fervefcera^ hvilket komrher af A er fixus. Se-

dan blandningen kallnat, hade Brunftenen loft

lig upp och blifvit pläfter. (b) En blandning

af fint rifven Brunften och Kol-ftybbe, deftii-

lerades uti en liten Glas- retort, for hvilRen en
luft -tom bläfa var bunden. Dä retorien börja-

de mjukna af hettan, kom en hop A er fixus i

blåfan (§. zz). Refiduum låt fig til ftorre delen

uti Spiritus vitrioli, utan tilfats af- Phlogifton,

folvera. Spiritus vini , Aether, Terpentins- ol-

ja, gora ingen ändring med Brunften for fig fjelf.

37. ^ uns pulveriferad Brunften, forfåttes

med 1 drachmer ftott Svafvel, och deftillfefa-

des i Glas-retort. En del Syafvel fteg lipp i

halfen, och ganfta flygtig Svafvel-fpiritus träng-

de genom lutum. Omfider fmålte retorten. Se-

dan refiduum kallnat^ vägde de^ f| dråfchmer,

och hade gul-gron färg. Det löftes i Spiritus

vitrioli med efFervefcence och hepatiflc lukt,

hvarvid Svaflet blef qvar pä filtrum. I vatteri

löftes det icke. I fria lufteii calcinerad, rökte.

Svaflet bärt och fick brun tärg* Sedermei^a lö-

ftes en god del i vatten^ famt cryftalliferade figj

hvilka Cryftaller voro aideies lika nied de i

§.2. (é) omtaltCc . Det ouplortigä refiduum,

pä famma (ätt med Svafvcl calcineradt , kan åhd-

teligen helt och hället bringas til lädane Cry-
ftaller. Detta har ock Herr Westfeld ob-
ferverat, men de åro vifst icke Alun.

Med Saltpeter och Alkali fixo,,

38- (^) Saltpeter, rifven med Brunften til

fint pulver, och uti Digel ftarkt calcinerad,

drif-



drifver ifrån fig fyMi , och en förening upköm-
mer imellan Alkali hitri och Brunftenen^ Föni

iitgor en mörkgrön Mafla , hvilkeri lofes i vat-

ten^ och ger deUamma gron fårg, Öenha iårg

är egenteligefl blå 14* N:Ö 4) i ty då fö-

liitioneri tår .ftä någon tid tåpt , pra^cipiteras

feFterhand et fint giilt pulver, fom til florre de-

len är cröciis martis, och då blir fölutioneii eftcr-

band blå. (h) I lådan rolutioh åi* Brunftenéri

|7ann<a loft förbunden med Alkali, ty han kan
med blotta vattnet dei'ifräh fiuljasj denna olarid-

hitig blir 1 början viölet i {ediinröd, och då dellU

roda part:itdar gifvn lig ihop, forfvinner rodhe-

ten, och det foni fatt fig pä boiirnen, har fiii

haturliga Brunfleiis- lårg. (c) Öet fämmä fl^r;

når blå Brtindens - fc^lutlöii blahdas med iPå drop^
par fy ra, eller nåi' folutioncn ftälles liägh dagäf
i fria luften, dä tager det caiiftiflca alkali til fiö-

den i luften til il:ör mårigd varande luft-fyi^arii

bth for den orHikeh malle jårnvål Brunlteneii
Falla; (J) Det år fännölikt^ at de finä parti-
idar i Brunften af naturen hafva én tnorkrod f-å.rg^

il vilken då blifver fynlig, når partiklärna årö fi^ll*

da ifrän hvarahdra^ iitån at varä fullkMnilieeri

bploile i riågbt menftrud. (e) Uetta med fy^^

ior gjorda pro^cipitat^ åi' åhnu én i'iktig Brun-
ileh^ äf hvilkeii eh del lofes i Spiritii vitHöli ^

men det ofriga icke (i, (a) ) (ä framt icke phLo^
gifton tilfåtteso Häraf följer^ at S^iltpeter icke
år mågtigt, at taga ifrån Brunilen deft naturli-
ga och ringa port:ion äf phlögiftdn (§. i Hvaf'»^
fore ock denna Salpeters alkäléfcering icke kati
tdagtias Rrunftens egna |)hlogifton.

(fj Orii
foiutiöh (lic. blandas med Spiritii vitnöH til
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faturation^ fa forfvinner röda färgen^ och eh o-
fargad folution upkomriier. Oifcjken år: at i

Alkali nitri, år altid något odecomponeradt Sah-
peter^ hvars (yra tagit åt fig något Phlor n -a
aF 1 jelFva glodg-hettan (§ 17). En iäd ; lo*

gifticerad Saltpeter -fyra blir nu ffcild 1 ^ iltt

Alkali genom Acidum vitrioii, och lok upp
Brunftenen , efter den i §^5". to, tz. anförde grundi

fg) En med Alkali tartari nedfmålt Bruntten^

har nåftan alla egenlkaper^ fom den med Salt-

peter nedfmålta hari men fom hår Saltpeter fe-^

lar, få brifter den fiftnåmda (h): bhrndas Kol-
llybbc/til 4<en fmålta gröna mafTan, lå upkom-
mer efFervefcence (§. ^6. (b)) och blahdhingert

biifver hvit-grå^ famt gifver 1 vatten hvit folu;

tion 5 det fom blir pä filtrum^ år phlogifticerad

Brunften (i). Om fint rifven Arfenic kommer
til en lådan i flufs ftående alkalifk Brunftens-fo-

lutioni iä förloras jåmvårgroiia fårgen , och ert

hvit upkommer. Lofés denna mafla i vatten^

fålles én phlogifticerad Brunften. Dett:a år yifst

en fhårkelig håndelfe; jag låg hår^ at Arfeniken

förde riktigt phlogifton i fin blandnings det

famma följer ock af §. Z2, hvaråft formåles^

at Arfeniken kan bringa Briinften til klar folu-

tion i fyrorna. Jag kom ihåg härvid den flyg-

tiga Spiritus nitri, hvilken jned Arfeniken blif-

^^ér til våga bragtj jag trodde, at om phlogi-

fton kunde tås utur Arfeniken/ hap dä måtte

hafva helt andra egenfkapen De forfok jag an-

ftålde ofver defTe gifsningar hade lyckligt utflag,

jag fann z vågar, at fönderdela Arfeniken i fi-

ha beftånds-delar, hvilka årö en egen fyra, och

det allmänna principium imflämmabile.
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Brunjfens förhållande med Salmiac,

^p. (a) |-uns phlogifticerad Brunftea, blan-

dades med lika mycket pulveriferad Salmiac,

och deftillerades i|ti Glas-retort. Jag bekom uti

Recipienten tort Alkali volatile, och på flutet

Salmiac uti Retort-halfen» (k) f uns ren phlo-

gifticerad Brunften (§. 54. (b, forfattes med
2 drachmer ftott Salmiac och deftillpades % jag

bekom payftikt flytwde i\lkali volatile. Bagge
refidua i retorten voro fmålte, famt kunde fol-

veras i vatten* (s) i uns fint rifven Brunften

deftillerades med § uns Salmiac, Et flytande Al-
kali volatile gick ofvcr^ hvilket liknade det foni

gores med Calx vivaj nägon Salmiac fublime-

rades jåmvålj Refiduum löftes i vatten, dock
blef hår ånnu en god del Brunften qvar otip-

loft. Emedan Brunftenen år olofelig i fyror u-
tan förening med Phlogifton, lå frågas: hvar-

ifran Brunften i denna pperation fått Phlogifton?
(d) Sattes fint rifven Brunften i digeftion m?d
Spiritu nitri purilTimi och något Alkali volatile i

nägra veckor , iä far man fom oftaft fe ^.uft-

bläfor upftiga pä ytan. Samlas dqnna Luft uti ea
5fver flaflvan bunden tom hlåfa, lä finnes deri

icke vara Aer fixus, utan af helt annan natur,

Undef digeftion forftores Alkali volatile aldeles^

ty dv? denna (plution blandas med tilråc^eligt

Calx viva och deftilleras, la kännes i Recipien-
ten icke den ringafte lukt af Alkali voia^le^

Vti denna operatiop har phlogifton viti Alkali

volatile^ låfom en af defs beftänds delar, for-

bundit fig rped Brunftenen, och (jelf tilvåga bragt
ingång i Acidq nitrij de^ elaftiOca (luidum, fon^

uttänjer bllfan, har antingen (k il t fig ifrån Al-

N ^ kali
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Icali volatile, och år jalede? den ^ncira beftänds-

delen af Alkali yohtile, eller år det under det-

ta fältets deilruftion aHlradt- At Saltpeter-fyran

hår til ingen ting bidragit, fer rrian af följande

forfok. (e) Jag gjorde om famma dcftillation

med Rrunften och Salmiac, fqm anfores Lit.

iVlen i llället for recipient, brukades en från luft

befriad blåHi, hvilken altid vid tadana forfok bot
ganfka val bmdas vid Retort-halfen. Pet gick

Hr fom jag tänkte^ ty fädan luft erhölls uti

blåfan, fqm i förra fqrfoket. Nu fer jag, huru
vid forfoket Lir, tilgätt, oph huru det för-

klaras bor. Brunilenen har tagit åt fig phIogi(ton

ifrån den af hettan i dunfter uplofta Salmiaken
^

och iårdeles defs flygtiga Ail^ali, deraf upkoni
(3å det elaftifl^a fluidum^ och Saitfyran, fom för-

ut yar förbunden med detta Alkali volatile, må-
fte förena fig med phlogift^cerade Brunrtenen.

Men emedan Alkali yqlatile. hade mer brånbart,

ån Brunden kan förena fig med, for at; uplof^s

i den pfvergifna Saltfyran (ty Nitrum flam-

mans kan antändas, men ej i Saltpeter-fyra up-
löft och phlogifticerad Brunften, fedan han a4

liccitatem biifvit evaporerad), fä går det ofrir

ga i en annan del Brunften. Denna läledes phlo-

gift:icerade Brunften gor, at Alkali volatile cau-

fticmm går ofver, af famma grund, fqm uti §.

3p. (h) år vifadt. Nu finner rrian ock, hvar

de Luft-blåddror komma ifrån ^ fom erhållas af

Spiritu falis ammqniaci cauft. (§. if. (i)') nem-
ligen, den phlogifticerade Saltfyran hade hår, i

anfeende til fin ftarka attraftion til phlogifton,

tagit deffamma ur Alkali volatile, hvarfore^ock

nödvändigt en del af detta Salt måfte forftoras.
'/"^^ ''

, Med
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Meii 'Arfenic^ Auripgment och Antimonio^

40. (a) Pulveriferad Brunften blandades med
lika mycket Arfenic oph deftillerades. Arfeni-

ken gibk ofver med fin förra \ngt^ och Brunlle-^

nen blef icke förändrad, (b) Men forfatt med
lika mycket Auripigment och deftillerad, gick
en flygtig Svafvel- fpiritiis ofver, en liten por-

tion af et gult fiihlimat folgde derefter, och
fedan litet rodt fublimat. Jag okade fedan el-

den, tils retorten började fmåltas men Auripig-
mentet blef fittande vid Brunfteneq. f^J Äf-
ven lä forholl fig Brunftenen med lika mycket
pulveriferadt Antirnonium , hyilken ock gafi re-

cipienten en penetrant flickande Svafyel - fpirir

tus, men intet fublimat. I detta forfok, la väl

fom i Brandens förening med Syafvei allena (§.

57)5 liknar Brunften mycket Tv!|etaUerna> han
tycks ej kunna förenas med Svafvel, forrån han
förut år förenad med det brånbara> han drager
derfore phlogifton til fig ur Svaflet, hvarvid

Vitrils- fyran ånnu behåller något, och frambrin-

gar den ofvergående Spiritus fulphuris volatilis;

f^dan figeras det ofriga Svaflet af den phlogifti*-

cerade Brunftenen, I fria luften decomponeras
dock lä val denna , fom blandningen af Auripig-
ment och Antimoriio genom Calcination , och
Vitril* fyran forenar fig med den phlogifticerar

de Brunftenen (§. 37)/

Med Cinnober och Mercnrms fuhllmatus.

41. (a) En del fint rifven Brunften blan-

dades med lika mycket pulveriferad Cinnober och
deftillerades/ En genomträngande flygtig Syaf-

4 veU
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vel-fpirltus gick ofv^r, och Hpet Ginnober fat^

té Cg i halfen
^

derpa folgde Mercurius yivu^^

Reliduupi forhoU äg fom i §• 37. (kj Med likaj

iTiycket Mercurius fubl^dcftiller^d
^ hlef 8vunfte-j

;ien icke férandrad. (c) Men itipd afven (å myc^,

ket Mercurii^s dulcis förratt och fublirnerad^

gick förrt Mercurius fublim, porrof^ qpp i hal-

fen, derefter folgde Mercurius dulcis. Eniedaq
Meircurius dulcis innehåller lefvande och meci

branbart forfedt QjMcl^filfverj rnpn frl^andp fyb-

limat år fammanfätt af terr^ Mercurii och Salt-

fyra la följer: at då något bt^nbHi*t wges ifrån

Mercurius dulcis 5 måfte deraf upkomrna en fort

Mercurius fubl. corrpC och dett^ brånbari| ta^,

ger Brunftenen bart,
i

Med Glas -Jiujfer,

42». Alt det forhållande, fom hittils ani?iårk?

år orn Brunften, har jag förklarat ^f c}e i §. 14^

jinforde fyra allmänna egenfk^per j af farpma grun-

der mafte ock alla phenompner med Glas-fluflcr

uplyfas. En tårglos kl^r Glas-flufs blir altid

mer eller mindre rod af Brunften, alt pfter myc-
kenheten (§. 38. Céfl}'^ år åter uu(fen litet Al?

kalifk, lå faller fårgen i Viol^^t {§. 58, (a).

Det år bekant ^ at Aifenik, Gips och Tennr
kalk 5 forftora roda fårgen i ^ådan^ Glas, och
gora dem klara och färglofa- Hv^d Arfeniken

beträffar, få år orfaken klar, af defs beftånds de-

38* (i); ty i detta fallet forenar phlo-

gifton Arfenici', med den i roda Glafet uplofta

Brqnftenen, famt fqrtager fårgen, och Acidum
Ärfenici cned Glafets Alkali ( § 14. N:o 3X
iiåryid måikcs: at fprfoket åfven lyckas i of-
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^enåckt Digel, hvilket med Gip§ och Tenn-
kalk ingen gång velat gå an> men lägger man
Kolftybbe dertil, lä upkommer effervefcence^

1'oda tårgen forfvihner 5 och glafet blir klart och

tårgloft.
' Håraf kan flutas^ at de forfok, fora

4rp anlUlde, at förändra roda fårgen, mäfte y^-

ra gjorde på Kel for biås-ror. Phlogifton i Kql,
^r låle^es orfak^n til iårgens forftoringr den up-^

komna brusnjng år nödvändig folgd ^f det bran»

baras (kilsmlflan ur |Colet (§. ii).

(q) f^ar til et med Brunften rodfårgadt glas.

t>la4idas Kolftybbe, oph uti Digel bringas til

fmåltning, (å fqrfvinner fårgen under efferve-

fcence, utan tilfats af Tpnnrkalk eller Gips,

(b) Men hålles et lådant rodt glas en lång ftund

flytande på Kol for bläs-ror, lä förgår icke får^

gen. Ja, om fårg-lofa glafet, Lit. ^J, en liten

llund ftår flytande på Kol for biås-ror, blir det

Äter rodt. (c) Kommer til en lådan rod glas-

pcrla på Kol, litet Svafvel, lä forgar färgen;

detfamma händer med litet tilfats af alla Metal-
liCka Kalker; och alla medel-falteri hvilka haf-

va Vitril-fyra til grund. Härvid är at märka,
det alla Metaller, hvilka3 Kalker meddela färg

ät glas, låfom Koppar, Järn, Kobolt, gifvä
glafct fin färg, faftåh den roda Brunfteps-tärgen
förloras. (^) Lägges til fädant färglåå glas al-

drig (ä litet Saltpeter, lä blir det i början åter:

rodtj detfamrna händer, när lådan Glas-perla,
fom blifvit fårglås, några minuter hålles i flufs

på Jårn- bleck, fe) Detta frambringande och
ater forfvinnande af roda fårgen, kan man iå of-

ta åftadkomma, fom man vil, det behofves al-

lenaft hindra det ofårgade glafet frän all com-
N f mii-
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munication med phlogifton , och hälla det nå-

gra rninvjter i flufs, la blir det rodt: fåtter män
det ä nyo pä Kol , ja effcrvefcerar det, och blir

arer tårg-lolL Dopk mifslyckas deffa ienare Phe-
nomener, om glafet Lit, a) dercil brakas.

Af defla férfok kunna följande frågor befva-

rä^: hvaraf det kommer, at de omtaha tilfatfer,

Lit. c)x fä häftigt fortaga Brunftenehs naturli-

ga roda fårg, dä de likväl icke hafya nägot raår-

keligt phlogifton hos fig,at ftiljas vid, (undan-

tagande Svafvel) , hvilket doqk til färgens for-

ftoring år nödigt^ famt hvarfore roda glafet ic-

ke for fig fjelf blir tårgloft for bläs- röret pa

Kol, dä det likyål fker med tilfats af Kol i Digel?

Utan vidrorning;^ kan Brunften cj förena (ig

med det brånbara i Kolet, m^n en ladan glas-

perla kommer ät kolet allenafl i m punft, följ-

tkteligen kan den biott ifrän det ftället, taga

phlogifton til (\gy hvaremot hon med oändeli^

gen flera punpter rorer luften, fom berofvar

henne det bränbara i längt ftorre quantitet

15. (c)^ än den kan taga det igen, genom den
enda punä, pä hvilken han rorer Kolet, och
läledes mäfte Brunftens naturliga

,
fårg bibehål-

las , Lit, b). Helt annorlede? forhäller det fig uti

en Digel, Lit. ^Jf ty hår tråfFar luften allenaft

en del af ytan, och hela mafFan har nog phlo-

gifton af de pulveriferade IColep, for at återta-

ga det förlorade, fdljakteligen mäfte en tårglos

glas-flufs upkomma. Sak famma ar det, når nå-

got af Vitrioliftt Medel-lalt plier Metallifk kalk,

låttes til et med Brtinftcn rodfargadt, och for

bläs-roret flytande Borax-gla^ Liu cj^ Ty, ef-
^

'"'
'

-
'

' t€r
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fei: fådana tilfatfer nog ftarkt draga phlogifton

\xy Kolet ^ faftån de åro folverade i glafet, hvil-

l^et är bekant af Vitril - fyrans forfvafling och
Metallifka Kalkernas rediiftion ; och Brunftea

|r i ftand^ at ftiija phlogirton ifrån Merulicrna:

( §. i<5.- 37.) 5 fä följer, at i en iadan Glas-per-

]a, är långt mera materia cilftädeSj fom attra-

jierar phlogifton ifrån den piinclpn pä Kolet, pä
hyilken en iädan perla hvilar, hvjlket ock nog-
famt af den forokra efferveffepcen år at fe* När
Brunftenen kommer at rora en lådan kropp, fom
år i begrep at forfvaflas eller reduceras, år det

famma fak , fom om han rörde vid |fven fä myc-
ket fint Kolftybbe^ lä!e(ie§ mäfte ock hår gla-

fet bhfva fårgiof!:, och faftån Luften rofvar al-

la ögonblick phlogifton ifrän de iität vånda de-

lar af Glas-perlan, har Brunftenen hår likafullt

nog lädana punfter, genom hvilka briften på
phlogifton i Luften bevifir den ftändiga efFer-

vefcencen, lä länge Perlan hålles flytande på
Kolet {§. zi).

45. I följe af denna förklaring, år lått at

Huta, hvarfore Brun [lenen renar glafet. Berod-
de glafets färg af en kolaktig rnateria, lä vo-
re det ganfka obetånkfamt, at (åtta mer Brun-
ften til, ån fom vore i ftänd at faturera det

brånbara i lädant kol, och dä (kulle viflerligen

Brunrtens naturliga tårg komma at fynas. Be-
träffande den gröna fårgen i det ordinaira Bou*
teille-glafet, ia var jag icke ånnu fullkomligen
ofvertygad, at den kommer af Jern: foranlåts

derfore at forfoka, om Jern ftod at fkilja frän

et lädant glas^ (aj Jag fmålte något grönt glas

med
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nied Alkali tartari tilfammJin? for b|å§- ror pa et

flycke grönt glas, (ty i Digel kan man blifva

bedragen af defs Jern-halt). Pä denna malTan

got jag til ofverflöd ren Salt-fyra^ och dröp li-

tet Oxblods - lut dcrtil 1 blandningen bief litet

blä^ foljaktcligen år Jern i det gröna glafet."

(b) Detta Jern mäfte vara uti m^m Metallifk

form tilftådes j ty Jern - kalken gor altid glafet x

gult eller confonii - fårgadt. Fordcnflcyl år det

phiogifton, fom egenteligen fororfakar den grö-

na tårgen. Sa långe Jernet behåller en del af

fitt phlogifton, gifver^det jåmvål fådan gron Brg
i fin uplosning med Acidis, Men om Brunfte-

nen läggcs til en (ädan folution, lä forfvinner

den gröna tårgen i digeftionen 5 och en gulaktig

kommer i ftållet. Saltpeter - fyran rofyar ock
denna gronhet under digeftionen, (c) Sattes Sak*

peter til lådant flytande grönt glas, lä forfvin-

ner ock den grqna fårgen. Brunften, i riktig

proportion tiliatt, gor jåmvål fimma verkan.

Hade Herr Westfeld icke fatt Saltpetér til

fitt prof, i hvilket han betog glafets gröna färg,

fä hade han vilferligen icke tätt glafet åndradtj

och hade ej tilfkrifyit Älun-jorden denna egen-

ftapen. (d) Men lådant med Brunilen renadt

glas, hade bordt blifva något gulaktigt; ty med
Jern-kalk tårgaclt glas , bar Brunftenen ick€ ve-

lat betaga tärgen, och at yerkelig Jern-jord år

tilftldes i lådant til utfeendqt helt rent glas, har

]ag på förut anförde lått/Lit, a)^ åfyen erfarit.

Småltningen har jag anftålt pa en tårglo? glas-

fkifva. tivad år da orfaken, at det år klart och
fårgloft? Jag tror, at en altfor ringa mångd af

denna Jem-jorden våller, at raan icke kan mår-
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ka defs naturliga gula fårgi Det år tilårkeligt^

at lädant ofårgadt glas, når det uphettas nära

til början af glodgning^ vifar de derigenom gå-

ende ljus-ftralar gula. Något dylikt rtiårker mart

uti roda eldiFafta färger, läfom miniUm , Cro*

cUs martis^ Cinnobci'^ Mercurius pröecipitatus

ruber, hvilka vifa eii fvait färg under det dé

uphettas. Til flut tror jag här följande fortjc-

na rum

:

Brunflens när^i^arélfe i VegétåblHjk 'Afkå.

44^ Chemifterue hafva ofta niårkt> at då Al-
kalifka Salter ftarkt calcineras, bekomtnä de blå-

akcig eller grönaktig birg; det låges, at något
bränbart, fom häftar vid Alkalierna, är orfaken

dertil. Mtn då jag akid funnit något Saltpeter

i det med ftark eld och tilfåts af Kolftybbc
gjotda nitrum fixum, hvilket genaft forrådt fig

genom Skedvattens lukt, når Spiritiis vitrioli

tilflågits^ iä framftållei: (ig lått det inkaftcr, at

det ännu ofriga Nitrum dä bordt forftora gro-

tta tårgen. Jåg låg, ät då et lådant groht Al-
kali fmälteS med Saltpeter, fårgen ändock ické

förlorades. Då fixa Alkalier råka, vid. ftark eld^

koka ofvfer Digeln, får Alkali, fom klenar lig

utanpå, en mörkgrön fårg-, ty aftan af Kolen
har förenat fig dermed. Når en del Alkali tar-

tari fammanfmältes med \ fint fiktad a,(ka^ och

\ Saitpeter, upkommer en mörkgrön mafTa^ hvil-
ken i vatten uploft, gifver ganflca (kon gron fo-

lutiön, fom filtrerad geaöm några droppar Vi-
triUfyra^ blir rod (§. 58. c^). Efter hågrä
dagar fatte fig ct brunt pulver, fom väl var
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g-anfta litet, men til alla delar forhoU Gg tom
Brunilcn.

Eh tilråckélig qiiantitet (Ikrnd aflca, löftes i

Spiritu Talis, fom Gittes i varm Sand. Under
digeftion kändes åfven ladan luk t af Aqua regi^

fom iipkommer af Brunflen och Acidum Ta-

lis j efter hägra timars forlopp, blandäde jag eii

vifs mångd Vitril-fyra Uti denna foiutioh, for ät

pra^cipitcra (torre delen af Kalk -jorden: ändra

dagen filtrerades den, det genorhgangna var gillt^

c<:h fälde med Alkali tartari et gulaktigt pra:-

cipitat. Sedan jag edillcorei^at öch torkat dettä

pulver, calciherades det pä Jerh-hleck ofvei^ glö-

dande Kol i fi la Lufren, och fick pra^cipitatet eii

mörkgrå färg; det borde blifvit iVart föm Bruri-

ftcnen, öra här icke ännu vore niigon främman-
de Jörd-art inblandad (§. i f . c). Detta calci-^

lierade pulver löftes icke helt och hållet i rent

Atidiini nitri^ men vid tilläggnihg af litet Soc-
ker^ blcf det ilraxt en klar fdlurion.

Forfatt rhéd Alkali^ gaf dei: föi* bläs-i^or eri

gron maillu Forlatt med Borax -glas, bekom
det gul tårgo Af detta fenaré följer dock it-

ke, ät det ej häller Brunften^ ty dä glafet är

gult, år det tecken, at [ern är uti denna Bruh-
llen , hvilket ock gula foUitioneh uti Acido lalis

bevifer. Dä hii jern- jorden hai' famma egen-

fkaper, fom Gips och Tenn-aila (§.41. Cj^
fä mäfte ock liar den röda täi'gén forfvinna. Sät-

tes blött litet Saltpeter til giilä glalet, blir det

ftraxt mork-rodt (5*. 42. a^), F6i'denfl:ul är klart^

ät Brunfteneri verkeligen ingär i afka. Dock
har jag i afkäh efter Serpillufn märkt ganfkä

litet s Trä-afl^ör gifva riier deraf;
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1

4f. Til (lut, ville jäg väl upgifva dc For-

fok, fom blifvic anllåldc^ at utförfta Bmnilcns

beftands delan Men dä jäg med konll icke kun-

nat farnmanlåtta honom, år jag ånnu ovifs, om
flutfatferna åro riktiga, churii de grunda (ig pä

erfarenhet; Jag har obrerveråc, at vid h varje

calcination af phlogifticerad B» un (len I oppeii

eld, altid ^nagon Gips fkildc fig iFranf dä dm
uploftes i Vitril-fyra. Denna Gip.^ var ganijia

ringa, men jag blef dock nyfiken at veta, oa)

Prunllcnen hade förlorat nägot i vigten, i pro-

portion derefter. Jag blef dcrfore föranläten at

gora följande vidlyftiga och modofama Forrok,

med jflorfta granlagenhet, i uns phlogiiticerad,

frän alla främmande delar renad Brunilen, foni

uti ip §. år befkrefven^ calcinei'ades pä rent pd-

leradtjern- bleck ^ tils det blef helt fvart. Det-
ta folverades i Spiritu vitrioli, med tilläts af

litet Socker, i eri ftark digeftion, tils föiutio-

nen blef klar. Sedan fick iiplosningen kallnar

Dä fatte fig pä bottnen et fint glänlande pul-

ver^ h vilket var felenit, Solutionen filtrerades^

oeh feleriiten affkildes. Soliition bländades med
6 uris deftilléradt vatten ^ och prä^cipiterades rhed

uploil rent Alkali tartari^ men fdm dä altid , (a

yiåi Acidurii fädde^ en vil^^ iuåhgd Luft - j}^ ra

f^lVitv fig frän Alkali, hvilkcn ocrk kari häila

nägon Brutifteil uploft (§. 3! Jl^ iä mälle cn iä-

dan blandning med fitt pr^cipität (åttas, oppeh i

het Sand , och Luft-fyran utdrifvaS. Efter nä-

gra timmar, filtrerades och eduicorerades det pä
filtrum qvärblefna, med hett deliilleradt vatten.

Sedan torkades dennä phlögiftiteradé Brilnftenen.

Med denna Brunften gjordes ä nyd den forr om-
tal-



tålta fcåldihation , alt med ftSrftä äktfatniiét^, at

i€ke nagbt Äätte förkomma, h^^arvid Luft-dra*

get bor höga hindras, Dehna fran phlögiitoii

befriade Brutiftenen, folvierades äter i Spiritu vi-

trioli, med tillåggnihg af litet Socker^ oeh bé^

korns håraf lika mycket felénit^ fom förut, io^

lutionert filtrerades genom förra filtrurh^ hvar-

J)ä
feleniten blef liggände tillika med den for^

ra* Solutionen pr^cipiterade.^ med Alknii tar^

täh, och befriades gfenorb hetta från Lu^t-fyra^

renades fedari låfom förut 5 genom famma filtrum^

ifrän fiii Tartätus VitriolatUis^ edulcorerades och
torkades igen i famt beråfvades ä nyö genom GaU
cinatibn fitt phlögifton. Detta arbete hai' jag

tired ftor fötglållighet ti gånger repeterat, hviU
ket blef ibig åndteligen for modbfamt, ät bPtä*

re gora. Jag torkade den fift bekomna phlo-

gifticerade Brunftenen med fitt filtrum^ bch då

Vigtfeii af gra pappers - filtrum j fotri förut eri^

famt var väger, afdrogs, fanS, ät Brunlleiieti

vågde 3 draehmer och 5 gran-, bch den erhåll-

na feleniten 49 gran. Det kan icke lä noga äP*

16pa hårmed, at ju n%ot med fcdulcot-er- vätt^

het fårlbta^. Den erhållnä phldgifticei-adt Biäm-^

fibneh hade fattima iegenfkaper, fom i boijanj

öch gaf åfvén lä mycken Selenit Vid fifta cal-

cination bch fblutioh^ fom vid deh foifta^ oth
fyhes iäledes helt bch hållet kUftna fotVandias til

Kalk-jord i brn fämWa arbeté med honörn oftare

goreé. Det hat vaHt Herr Westfeli> gahflvä

lått^ at beftåtiima Brunfteris beftånds delari, meri

huruvida hart hårUti räkat
,
fatlnihgfen ^ mä dé

dorUma, föm gora Forfok efter dert upgifna än-

ledningeiii Huru det egenteligen tilgår mcdBruii'^



Äens förvandling til Kalk - jord , tiltror jag mig
ej at förklara, hålft all använd moda^ hvilken til

liorre delen gatt dérpä lit, at förena det brån-

bara med Kalk-jorden^ icke velat flå an. Jag
vil allenaft anföra en obfervation, hvilken i fjelf-

va verket år eftertånkelig, och val paffhr fig

har. Når en gäng abftraherades öpiritus faiis

ifrån Miniiim^ fanä den ofvergängna Syran ické

allenaft lukta Aqua regis, utan ock uplofa Guld.

Når fint rifven Mönja folveras i med 5 delar

Vatten utfpådd reti Saltpeter- fyra, blir et fvart

f)ulvcr qvar, hvilket icke lofes, men kommer
itet Socker til, tås ftrax en klar folutiön; Ont
detta fvarta pulver digereras med Spiricu vitrio-

Ii, fter ingen förändring, men om något S c-

ker lågges dertil, blir pulvret hvitt, och förän-

dras til Bly-vitriol. Släs falt- Spiritus pa fvarta

pulvret, upkommer i värma efFervefcence
, Spi-

ritus blir gulaktigt fedan forfvinner färgen^ och
en ftark Aqux regis lukt ftiger up. Men fvar-

ta pulvret blir hvitt och en verkelig Saturnus

eornuusw Deftilleras fvarta pulvret for fig fjelfc

i Glas-rctort^ blir det åter gult , dock icke fonv
ån det kommer nog nära til den grad af het-

ta, at det vil flyta. Detta gula pulver for*

häller fig i alt, läfom vanlig gul Bly-kalk, lo-

fes fullt i Acido nitriy och ger icke mer någon
Kongs-vattens lukt i Spiritu falis, til bevis pä
närvaio af phlogifton uti hettan (§. 17). Det
tycket ^ fom fvarta pulvret icke år Jlnnat, ån

Ély-kalk, hvilken förlorat phlogifton aldeles

eller til ftorre delen, under en lindrig och läng-

fam caleination, och lålcdes tått lå ftark begär-



lighet at taga det igen, at han år i ftand at

decomponera Salt -fyran.

CARL WILHELM SCHEELE.

mmmmmmmmmmmmm
Tilldggnmg om Brunflen j

af

TORBERN BERGMAN.

Sedan Herr Sch sele utredt Flufs-arters fam-

manlåttning^ företog han, pä min bfcgåran,

Brunftens underfSkning , och hvad pa 3 års

tid, genom mångfaldiga famt til eii del ganfka

fina Forfok, blifvit utrönt, finnes af hans grun-

deliga til Korigl. Vet. Acädemien inlemnade af-

handlihg. Jag har, fedan den var tårdig, for

honom berättat, at Herr Sage ahgifver Brun-

ften läfom en med Kökfalts-fyra miheraliferad

blanriirtg af Cobolt och Zink, Han anftålte

ftrax ätfkilli^a forfok^ men har icke funnit rin-

gade fpär at nägondefä*

Briinften har af nåftan alla iVlineraloger blif-

vit ford ibland Jerrt* malmer. Profeflbr Pott
började dock anfe Jerhet fom til^ålligt, bch ån-

teligeti lemnade Herr CköisistEDT, i Mineral-

Rikets upftållningj är i/f^^ den rum ibland

Jord-arter. For min del måile jag likväl tilftä,

at flere omftåndigheter tyckas nog tydéligen t%-

la om defs Metallifka lynne.

Ingen ren Jord -ärt färgat glas, men alla me-
tallilta kalker hafva dertil förmögenhet: Brun-

ften
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ften Vifar läledes håruti en nåfa flågtflcap med
de feiiare^ hvarmed åfven defs tyngd och ftarka

attfaétiön til brånbaft åmile iilftåmma: rt>en det

fom fornämligaft ftyrker mig i f^mma menings

år följande forlok ^ fom jag änftålr*^ fof at der-

igénom nogare beprofva de anförda anledning.

Det år bekant^ at Alkali fixum^ genom f

s

handtering med torkad blod pä totra vågcn^ cl*

ler fom vigare år.^ med Rerliner- blätt pa den va*

ta^ kan nältan fullt neUtraliferas. Phlogifton an-

gifves val valla denna forändring 3 men efter ail

liknclfe, tyckes en animaiill: fyra vara fornån-

rta orlaken: ätminftone vifar (]g ^ dä Bcrliner-

blått brukas, en tvdelig fräfiji?)g, och liplos*

ninge^tl läter bringa fig til redig cry Ilallifatioii.

Et lälunda foråndrädt Alkali^ uplötl i Vaiten^

kallas gemeriligen Blod -lut, praicipirerar alia i

fyror tiplolla Metaller, men icke det ringailc af

Jord- arter, lä framt idke någon del af A!kali

ofverÖodar, hvilket med deftillerad Ättika latt

hjelpes. Nar nu en Brunfteiis^ folution med dc t-^

ta Alkali forfokes, lä tålles ftrax en gul-grå lått

Jord til bottnen, fom icke lofes i någon mine-
fa\\(k fyra, hvilka bagge omftåndigheter endiad

tildraga fig med Metaller, och (åledes här ty-

deligen utmärka nederllagets natilr. Men hvad
fl ags Metall, fom i Brliniten innehälles, år ej la

lätt äfgjordtb Cobolt-fölutionen mifter ej fri

fårg, genom tilfatS af Socker eller andra bran*

bara ämnen, och Zink tarmar icke fyror, fak*
des åro deflPe flciljaktige fran Erunften, hvilkctl

ej heller i alt. kommer ofverens med någon an*

I nan af de kånde metallifkaJord arter: jag liar dock

I

Öeré anledningar^ at mifstånka antingen hvita

O a Gul-
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det, Platina, hvars Jord hittits icke år bekant^^

eller en ny, dermed ätminftone i (Var- fmålthet

nårflågtad Metall. Til utrönande håraf^ åro ät-

(killige forfok började, hvilka, om de bekräfta

min gifsning, goraBrunftenen ån niårkvårdigare.

TtterUgare- Anmårknihgar vid Herr
ScHÉELEs Rån om Magnefm -^

af

GUSTAF VON ENGESTRÖM.

De forfok jag gjort oied Brunften och defs

fårg, tyckas til en del flcilja fig ifräii

dem, fom af Herr Scheele åro anftålde. Hår-
vid far man til åfventyrs vidkännas fvärigheteni

at mata eld-graden vid blås-rors forfoken*

Dä jag fmålt Brunften och Borax tilfammans

for Biås-ror |)å Kol, har glafet i början fatt den
af Brunftenen vanliga fårgen, men denna fårg

Jhar jag utan tilfats drifvit bart helt och hållet:

åtei: utan tilfats gifvit den åt glafet igen, och
a nyo utdrifvit famt ditfatt åtfkilliga gånger

,
ftifte-yis, med en och famma Glas-perla. Hårvid
liafva följande omftåndigheter vifat (ig, nåml.

1:65 Såtter man litet Brunften, blir fårgen

Ijus, men af mera, blir den il mork, at den fy-

nes fvart : famma mörka eller ljufa fårg, fom den
i forfta fmåltningen vifar, får den åfven, fedart

den en gång blifvit utbränd ^ och vidare dit-

fatt.

i:o,
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zro. Dä Brunften fmåltes med Borax, for-

ena de fig med häftighet och gåfning, hvilken

åter uphorer , iå Inarc ail Brunftenen år fol-

verad.

3:05 Når Borax-glafet blifvit fårgadt af Brun-
sten 5 och tårgen fkal driFvas ut,* har jag altid

drifvit den blå lagan af Ijufet på glafet, och
det hel jåmnt och ftadig^^ famt ej mycket häf-

tigt. Sä fnart den bruna lågan ,
genom fvagarc

drifning, kommit i ftållet, har glafet äter blif-

vit morkt. Alt fom Glas-perlan varit ftorre

eller mindre, ftarkare eller fvagare tingerad frän

början, härden fordrat längre tid, innan fårgen

forfvunnit, Inemot glafet blir klart, märkes
likafom en (kårning deruti, och lä fnart den for-

fvmqer, (kal man ftrax hälla np med bläsningen,

lå tvårt af, at ej den bruna lågan vidrorer. Se-

dan dragés glafet ut tned Korn- tången, och ar

dä hel ofårgadt klart.

4;o, Denna tårgens forftoring tyckes ej fte

häftigt och på en gäng , utan fmäningom 5 ty dä
jag ibland i^phort med bläsningen, innan råtta

märket vifat fig, har glafet meråndels varit Iju-

fare ån förut) och det mera eller mindre, alt

efter längre eller kortare blåsning.

jr:o. Når jag fedan lagt detta fårglofa glafet

åter pä Kol, och fmålt det med den bruna ljus-

lågan, har det tätt fin förra tårg igen alt ige-

nom, ånfkont jag med famma bruna läga hållit

det fmålt en god ftqnd.

Således har jag några gånger andråt lårgen

på et och famma glas, altid med famma utflag:

itieu om det många gånger pprcpadt låter fig

O 3 g^-
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göra» kan jag cj forfåkra: et ladant forlok vo^

re tor ftelVårligt at anitålla. Nägon anledning

tvifla derpå kunna vara, ätminllone oni

ej någon tiUlllighet uti följande forfok bidra-

git til den fig dervid yppade elfed.

6:0 , Då jag vid 2,:ne forfok, at utdrifva

BrundenenV färg, tvingade den blä lagan med
mycken häftighet mot glafet, i tanka at la

mycket förr vuina det pafyftade ändamålet, fte-

go fT)å bläfor up uti glafet, hvilka håfde lig up
och gingo fonder 9 men under det famma kafta-^

de foiä glas-kulor från fig 5 hvilka lägo pä fvQ-

h% xwdx omkring profvet.

Som jag denna gången redan hållit på med
(iy^ika forfok an hel timme, och jag nu blåfte

gan(ka häftigt, nödgades jag, efter en liten ftunds

tllsning, hvila 2, a 5 minuter.

Jag fann dl profvet något Ijufare ån förut :

men då jag ftdan continucrade blåsningen med
Jika häftighet, lå at fma glasi^klot flo^o från

profvet j var det omojeligt at drifva färgen utur

glafet. Efter flutad blåsning, fants Ijelfva prof*

flafef h^fva minfkat något, och af famma mor-
a färg, fom vid forfta början: men pä Kolet

rundt omkring lågo, låfom förut fagdt ar, hel

fmå glas -klot, en del klara och ofårgade^^ och
y^ften hvita, dunkla.

Jag forfokte at gifva defla targ med blås-ro^

Tet, utan tilfats, men det lyckades icke.

7:0, En gång, då jag fatte mycket mera Brun-

Iten til Bora^, än vanligt, och gaf det, pä lått

fom förut (d:o), en våldfam ftark hetta, fä at

ipånga imä klot flogo derifrän^ holl Ijelfva glas-

prof-
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klart och genomfkinligt under bläsningen : Når
jag då häftigt uphorde med lagan, var glafec

klart, få långe det var varmt, men lä fnart det

började kallna, började ofverft jpå ytan et dun-

kelt mörkt moln vifa fig, fom ledan gick anda

utfore, och ofvertåckte hela Glas-perlan^ Smal-

te jag glafet ä nyo qvickt, blef det gcnom-
fiwinligtj men vid ftclnandet, vifade fig famma
phsenomene: och ju oftare det (äledes drefs, de-

llo ftarkare moln ofvertåckte Klotet, Så fnart

det var kallt, marktes klotet hafva förlorat defs

glasaktiga glans, och låg helt tort ut, famt til

tårgen likafom rod- grått. Detta hånder åfven

med Borax-glas och Kalk j ty når Kalken år i

fädan myckenhet tilfatt, at den Jordaktiga de-

len råder ofver Saltet , förlorar Borax - glafet

defs glas-lika i^årg, nåltan pä famma lått.

At de fmå genom våldfam hetta affondrade

kloten (6:0) voro ofårgade, och blefvo lå fram-

gent, ånfkont det ftora var rodt , (kulle tyckas

vifa, at Brunftenen , eller ätminftone den tinge-

rande delen deraf, har endaft ftark attraftion til

en liten del Borax , men kan medelft håftig eld

flåppa från (ig det ofverflodiga deraf, och fe-

dan hålla fig mera (ixt vid de Jordaktiga de-

larne/ Samma fak var åfven rqed de fma klot,

hvilka (jelfya profvet lemnade efter fig ibland,

då det fiyttade fig af och aq, medelft lågans

häftighet^ Om detta eger grund , (kulle anda
altid litet af fädant prof kqnna fmåningom af-

fondras, ånfkont en lagom ftark låga nyttjas, och
iäledes på (lutet den roda tårgen intet utdrifvas.

men på (lutet likafullt

o 4 Den-
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Denna på nägra forfok grundade gifsning vSf
gar jag dock icke utgifva for aldeks (åker; vifla

tilfållighcter kiinna ibland vifa en fak annorlunr

da, ån den verkeligen år, i fynnerhet i lä fmä
forfok, och man bör altid akta fig, at ej for-

hafta med flutfatfer.

Mänga uprepade forfok viflTare afgora

det, men det torde lona mindre mödan uti om-
ftåndighctev, fom åro mera (:urieure än verkeU-»

gen nyttiga.

Annorlunda förhåller det fig med fjelfva Brun?»

ftens - tärgens ut - och in - drifvande med blott^^

lågans ty många forfok, fom jag derpä tid ef-

ter annan gjort, hafva altid gifvit famma utflag.

Jag har äfven, til lä mycket mera låkerhet. upp-

repat dem nyligen med ^n Magnefia ifrän Up-
ton Pine vid Exeter i Engeiand, utan at finn^

någon ändring i efFeften*

Den bruna lågan af ljufet torde eg^ mcrji

fettma, ån den blå.

Phlogiftons närvaro tyckes merändels med?-

dela fårg. De Minerallfta kroppar, fom hyfa

litet phlogifton, åro otta fvära at berofva detr

famma: JLn ilark långvarig eld fordras ofta der-

^il , men ibland låter der fig gora med tilfatt mera
phlogifton, oph med viiTa handgrep uti elden^

BE-
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BESKRIFNING
Pä en ny art affpat-formig Magnefta

dkr Brunfleny ifrån Klapperuds fem-'

fcQrufva
t Frejko Socken p4
Dals Land

i

af

SVEN RiNMAN,

De af Herr Scheele med all mojelig up**

mårkfamhet anftåldte och noggrant anför-

de Ron , gjfva icke allcnaft ftorre uplysning om
den tvetydiga Magqefia nigra eller Brunftsny an
man hitintih egt, utan ock mänga märkvärdiga
oniftändigheter uti andra åmnen, fom viflerligen

fortjena at for denna vetenfkapens ålftare blifva

bekante. Vid defla Ron har jag val ingen ting

at tillägga; men fom Kongl. Academien, redan
ar i76f , behagat infora nägra af mig upgif-

ne ändringar af Magnefia, lä torde det tjena til

nägon nytta for Mineralogien , och for dem,
fom uti Konfter och Handtverk betjena fig af
denna Mineral, at vid detta tiUälle kärteligen

anföra en Befhrifning få en ny art af Spat^formrg

Magnefta eller Brunfieny ifrån Klapperuds Jern gruf^
va i Frefko Socken få Dals Land.

Denna befynnerliga art har blifvit mig be-
näget tilländ af Herr Afleflbren Baron Herme-
lin, och finnes, lä mycket mig bekantar, ic-

ke uti nägot Mineral - fyfteme anteknad: om ic»

ke den arten, fom Herr von Born, uti fitt Z/>

^hopbylacium
y pag, 47, nämner | uncier Ma^

Of g^^^
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g^efia^ textura lamel/ofa^ lamelUs nitentibmyfrän Hlrfch*

berg.^ torde vara någon dylik. Denne Klappe-

ruds Magnefia liknar 5 vid forfta pafeende, en

brun Blende eller ock en oren Kalk - fpat, med
orediga terningar af Colofonie eller Harts- lik

fårg. Uti tunna fkårfvor, år den half genom-

(tinlig, af rod-brun fårg. Ytan år mera glän-

fande, ån på Blende och Kalk, och liknar der-

uti aldramåft et hårdt Berg -Beck. Den mig

tillände StufFen fants til utfeende af z ändrin-

gar, nämligen:

1:0, Spat-fformlgy glänfande^ af Colofonie färg.,

1:0, Tdt^ af et oredigt brott, med en mera

matt yta och mork- brunare ihg.

For ofrigt kunna följande allmänna egenfka-

per mårkas, läfom

(a) Defs befkrefne glatta yta gifver nog til-

kånna, at den ej fotar håndernei men pä et (iål-

le af StufFen, finnes likväl något likafom vit-

tradt Svart-brunt Kalkartadt pulver, fom fmut-

far ifrån fig.

(b) ImeUan lofnorne uti den Spat-formige

(1:0), fitta tunna ljus-gul^ Kalk-hinnor.

(c) Emot Stål ellerKnif, kännes han ej hår-

dare ån vanlig los Kalk-fpat, och rifves til ec

Ljusbrunt puh^er.

(d) En liten (Tcarfva pä ICol, for Bläsrroret,

vid L^iTip- eld, börjar fnart nog at likna fig

til fmåltning med någon gåsning, aldeles fpra en
Zeolith : i det fmä particlar utpofa , och ftelna

åndteligen fooi en favit> gråaktig pipug flagg,

hvil-
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hvilken enfam for bläs-rorct ej vidare kunde fmål-

tas til Perla eller Glas,

(e) Med tilfatt Borax, fmålre den lätteligen,

rned llark gåsning, til et mårkrodt Granat-färgadt

^lasi (om mäfte med mycket Borax utfpadas,

innan det blef genomfkinligt, och vifte dä e-

fnot dagen en vacker rod ogh på Gredelin fto*

tände färg,

(f) Pä Skårfvel i prober-iignen upglodgad,
blir IVart med fmä glånfande tjell 5 men vid Ilar-

hare hetta förgår den fvarta tårgen til någon
del, och pulvret blifver brunt. Under denne
Rällning minflcades tyngden til if proOnt, u-
tan at någon lukt deraf, under glodgnings-hettan,

kunde märkas,

(^) Med Magneten kunde intet doft deraf
mårkeligen dragas, hvarken for eller efter Räft-
ningen/

(h) Rå eller oråftad och fint rifven, uti ge-i

ment ft^rkt Skedvatten, fororfakade ingen fras-

ning, men uploftes, ofver lindrig värma, til en
ftof del, wtan at gifva Solutionen någon tärg,

(i) Til denna folutioq flögs et uti vatten up-»

loft Sal alkali fixura, då et hyitt pulver pr^ci-
piterades^ Detta hvita pulvret , eduicoreraat med
vatten och torkadt, gäfte något med Syror,
och blef vid qpglodgning helt fvart, famt tårga-

de Borax - glafet rodt
, på Kol for Bläs-roret.

(k) Det råltade pulvret, (f) uti Skedvntten,
gaf ån mindre tecken til fråsning-, men en ftor

del deraf uplolles dock, under lindrig kokning
ofver hettan. Et hvitt pulver tåldes pä lika lått

utur
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utur denne folution med Sal tartari, fom edul-

coreradt och lindrigt upglodgadt , blef fvarc fom
Sot 5 och gaf Bora^-glafet en rod Granat -tårg.

Det ouplofte Refiduum uti Skedyattnet var än-

nu lika fvart fom förut.

(1) Det råftade pulvret f/J , til en liten del

blandadt med en vanlig Glafur-fats, (beftaende
af Kiefel-mjol med Bly-glete, til et klart gul-

aktigt glas fammanfmålt) uti forluterad Digel for

infats - puften 5 ^ timma päbläft, gaf allenaft et

klart: Olive-färgadt glas, hvaruti funnps mån^a
fmä Bly - korn reducerade^ At glafet, emot for-

modan, ej blef Granat - tårgadt , trodde jag dä

hårrora af en alt for ftark hetta. Och at en

del Bly blef reduceradt, tyktes utmårka något
brännbart åmne uti Magqefiae-pulvret,

('»Jf En del af famma raftade Magnefia blan-

dades, genom rifning uti Glas-mortel, med fö-

renämnde Glafur - fats och nägo^ mera Kiefel-

mjol, famt en liten del Sal tarpari: hår med må-
lades pä et ftycke hvit - brånd Colniflc Lera>
fom ftåldes uti en val upeldad Prober-ugn, tils

glafuren började flyta, dä den uttogs, och fans

vara af en ganfka klar, ljus och vacker Gredelin^

fdrg^ något båttre, ån jag med annan Magner
fia kunnat äftadkomma.

(n) En del, räftad med 3?^ delar Kjefebmjol
och 4 delar hvit Potafka, fmåltes for infats-pu-

ften uti Digel pä 7 minuter. Gåfte i början

ftarkt, och gaf fedan et klart Fiolet eller Grede-^

7/»*tårgadt glas, f^mt glaferade Digelen med
famma fårg.

En



En nog liten tilgäng af denna ovanliga arten^

och kärt tid, hafva ej tillätit mig, at derpä

gora flera Forfok. Dock lårer af de anförde kun*

na intagas, at den for ofrigt lårer vara af måft

enahanda befkafFftihet med de arter, fom Herr
SCHEELE forfokt^ om icke något flciljaktig

derutinnan; at denna for Bläs-ror, utan tilfats^

artar fig fom en 2eolith: at han aldraminft torde

innehålla något Jern, och at han gifver den vac^

krnfte Gredelifi-fdrgade emaill; famt torde til iädant

bruk, och for Porcelin3- målning i fynnerhet, va-^

ra tjenlig: hälft nog tilgäng deraf fl^äll^ efter

beråticlfe, vid grufvan finnas;

Det år märkvärdigt med alla fortcr Magne*
fia , at ju flarkare de råftas eller calcineras, de-

fto mörkare blifver tårgen. Således år det hogft

nödigt", at den Magnefia, fom man tanker bru-

ka til fvart Emaill eller glafur, mäfte fortit bä-

d - iänge och val brännas, hvilkct alt kommer
ofverens med de af Herr Scheele ii grundeli-

gen uptukte allmänna egenflvaper.

De mårkuärdtgafte orters Geographljkä

belägenhety vid Sjåkuften i Skåne, HaU
land och Bohus - Län;

underfokt af

Nils sghenmark^
Mathem. Profeflbr i Lund.

§. t-T Tti 176f års Handlingar, Jjar Kongl;
V*ä/ Academien behagat infora mitt For*

fok,
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fok^ at af Triangel -matningar beftåmmä någrå

orters Geographifka belägenhet omkring Urani-

burg^ Jag har federmera foretagit n)ig, at ut-

räkna Latituder och Longitudcr for ide mark-
yärdigafte orter, uti min afmåtta Triangel-luirc

ifrän Lund til NorO a gränfcn^ hvilka jag nu
färden äran at ofverlemna. Huru nåra jag^ med
det uti famma Handlingar omnämnde inftrumenr,

varit i ftänd at^ dä alla tre vinklarna uti hvar

och ,
en Triangel blifvit äfmätte , fä deras fum-

ma lika (lör med tvånne råtta, fynes af följande

Triangel - fuitc^ Vid förbättringen af de dar be-

fintelige feh har jag^ i anledning af de under
matningen forelupne omllandigheter, efterfinnat,

hvilka vinklar jag fnarall: borde mifstro; ty Si-

gnalcrne^ fom vorö, tii itotre delen ^ dels upforda

conifka Stenrofsjor, til ? eller 4 alnars hogd
,

dels, i brift af 5teu, bygda coner af Torf^ med
en ilang midt uti> pa hvilkens ofrc anda en tuil-

na var trådd genom fprundet och fliilfpikad^

dels ock Ryrkö-och andra Torn^ hafva icke

tillåtit, at under måtnihgeh Itåila fnflrumentet

uti Signalens medel -linia^ hVafigenom nfJgoa

parallaxis blifvit oundvikelig* jag har derfore vid

vinklarnas förbättring i akt tagit, pa hvilken flda

om Signalen InrtrUmenret blifvit ftåldt, och til

huru ftort afftand ifrän defs axel 5 om mätnin*

gen blifvit gjord ^ dä det bläil, eller varit lUgnt,

uti klart eller dunkelt Vader, hvaraf omliggan-

de Signaler, ät hvilkas medel -linia altid lyfta-

des, fyntes mer eller mindre tydeligä. Uti tviin-

ne Trianglar, fom ftota til Maritranda, (Sfver-

ftigä felen. ^ minUtef^ hvilket til en ilor del

deraf hårrorer> at tnåtningen i Tornet pä Ga^
lleU
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ftellet förrättades uti Styck-gluggania, och fä-

Ic des til en mårkelig diftance ifrån Tornets me-

del -linia.

z. Huru matningen blifvit gjord, år an-

fordt uti 17Ö5 års Handlingai*^ fid, 61. och år

hufvud-fuiten af Trianglar med derai förbättrin-

gar , fom följer: Tab. VI.

TRHr: ? 1 . 33 . 30-0. 10.

RHT Öi. Ö.30
RTH 86. zo. 50-G.zo.

THM fS.^z.o
MTH pj. 28.40-0.30.
7MH z6. 0.0—o.iOé

MMF 16. f8.40-o.30*
HMP 141. 7.0—o.iOi

mfh äi.^f.o

XMF jfi.jfo.ö

MfX 68.48.0— t. O,

MXF fp. ^4. 30--I.3Ö.

XFJ pi. f z. ö
FXJ 44. 2.0
FJIX 43. ö.o

X^D i iZé 16.0-4-1^ c.

^XD 31. 3.0
XDJ 36. 30.0

JDJO tf.ip.o
JOD 78. f.o
^DO 80.36.0

i>oc

o / j/ / //

KLSzzizj. 37.0 —o. zo.

LSK 37.11.40
LKS j f . 1 1

,
40

KirL 1 8. f7.0
IFLK 137, 3Z.Ö-H0. lo.

t^KL z3.30.fO

Kiri^ 4». Z. 30
/rrÄ" 1 17. is:. 40-0.1 0.

IFKF ZI.4Z.0

F/TiV 68. fZ.O
FTVr z6.fz.o—Z. Öl

/r/^iV 84. ig^o

rzAT 87 41.30-0.10.
iNir 43. 3.40-OiZo,
iVir/ 4P.if*3o

KLR 3p. f4.ö zöé

LKR 104. fp. zo
KRL 3f. 6.0+ 6. ZO.

RKH U.tg.zo
ÄT/?// tf6.47.o— i.zo.
RHK 10. fö. o
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DÖC
ObC
DCO

COB
OBC
OCB

CBE
BCE
BEC

CET
Ecr
CTE

Gcr
cm
cGr

GIP
YGP
GPT

poq
GPii
Gqp

qpz
pqz
qzp

ZOå
qza
qaz

fiZb

Zab
ab^

öp. :?.30-2. o.

I6. 8.o*«* 30.

bac\

abc

acb

lo. 3. JOH-i. o. M
iiöi 2. ö bed

43. 52. o-)-0i 3c. f/s/'.^

ii5. 8. 30
40. 12. Jo—O» 30. ^(Sfe

25. 50. O—Oé30iW
132. 6.30 hde

2f. I. 3Ö
22; fz. ö dhe

38. 0.3Ö fdh

7f . 8. }0 ^Å/
66. fl. 30— ö. 30.

3f, 7. o Å/t

f4. 6. o-i-i. o fbk

i)o.4f. ö-f-i. o. hkf

68 • i?. 30-+-0.30. ^%

41.41. 0-+-1. o. ÅX;^

fö. 18. Ö fkl

7f . 37; 20—
48. f. o

fo.t7.

i>p. 16.

30. 25.

23.40.

IIP- 37-

36.41.

O
o
O-f-Ii o.

o+i. o.

O-f-I. o.

o

fp
fpl

p/o

/pa

lop

= 4Ö. 5. 50— c. 30.

48. i8. 50—ö. 30;

86,46. o

44. )'S). lo— 3. zo.

71 f7. o .

fö. 17.30—3. 30.

$0.49. 20—0. 205

83. 4P- o
(Jp 5 3-4^
2(5. 17» 20

24.^4.40—0.4Ö;

107,47. o

47. ip.jo—o. 3ci

27. 9. o

103. 4f. 30-H0. 30>

4p. 4. ö 1. ö.

22.48.

31.41.

123.3^.

42. 5.

31.32

o— I. O;

o
2Ö— o.:*Oi

30-4-0.30^

o

1 06. 20. 3ö-ho.30i

4^51 20
4Ö.21. 10. concli

54. 2t. o

76.23.30
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: 58. 3- o

f4v20-+-o*4o.

84. 17. 30-4-0. JÖi

67.4!. o

44.30. 0-— I. ö.

1
1 ^. 30—0. 30,

5<5. 20. o

97.48. o-

2)-. 51. 30

^o. 30.

68. 17. o

64. XI. 20—0. io.

47. 32. 30

—

o. 30.

31.ff.30
100. ff.40—o. 10.

47. p. o

21. If. O

P7. 58.504- o, 30<

6G.46. o

57^ 49. 20—0.20.

p8. 3p. 0-^0.4

23. 32.40

30. 32* 40—0*10.

pS.4r- 3^

fo.fi. o

49. 3t. Ö-+-0.50

104.47. ^

2f,4t, 0-4-0.30.

yzA
yAz

BzA
zAB
zBA

BAC
ABC
AGB

BBC
BCD
BDG

DCE
CDE
CED

EDF
DÉF
DFE

FEG
EF6
FGE

GEH
EGH
EHG

IGH
GHI
GIH

IHK
HIK

40. 35. O

I0p.f7. 20M-O.IO.

2p. 27. 30

47. If. O
86. 4.40-4-OiSO.

40.40. 0

4P. f8*20—0.20.
6 3. o. o
6j. i* o

66, 1(5. 50-^-0,30.

58. I U O-4-t, o.

ff.3i. o

47- ?8. o
8p. f4. 30

41. ^7-

46. f2i O

f 2. 34.4Q-f-o.:^^

80.35. O

f8. f. o
7P.48. O

42. 6.30-4-0^30*

2f . f5. 20-^0.10*

i2i»4o. o

52.2f t.iO^

42. lö, O
8f . f f . o— I. o*

f f .40. 2O~0.20é

73. f7. 40—0,40.
Ö5. 8.20—0. 20.

40. 5f. O
UK
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O / // / //
1r Ttr—

77.45. 30-4-0. 30. v^o i — 00. 50» yO"' 0.30*

yO. 30. ^0-T*0. JO*
en Ti oy . I 1

.
40

ILK 20, 17. 10

Ti/f TT 24.31. 0 ^ H i 37-
TT 'h/f

76. f Oo 40—0.10.
IML öo. 18. 30^^-0. 30. QTT 65 . f6. 0

HAT \J 4P 50. 30 1^ Iv i 27» 3- I 0-0. IG»
T TtJ hTL,MJM Pv- 30- 3^ i y Iv IQ. 3 1- 0
NML 20. 2 2 20-0. ?o. VTW 1 3 1 if, 0

1\JL\J 71.14. 0 A y tv f7. 11. 30
LÅJVi i" iV Ji.

0 n /~ X /->>yy. yo. 0
LNO I I . Zb\ 30—0.50. vxw 21.40.20

JL\\J1 YWTJ\. 'V 1 ig* i/'

P) .
30. 0 117TY >)• ii/.4o

OPN 4f. r. 0 iFxr f6. 2. 0

1*7 TO <i^r\ ÄCs-^ / 1 >/ 3U"T~U»4'^» flTY

139. «f. 30 oxr I ^ • (j • yj

23-H-30 YoX 2. T 0 rTinrli

psq 70. f 5. d 71. p.43
32. i6i4o—0.20. f2i?

70. ^0.40 %oY 6p. 8- 2.2. conel.

Herr Le6tor Zégöllstrom har med myc-
ken noghet, imellan Lund och Malmö, afmåtfc

en bafis 05^5 af 14(510 Svenflca alnars eller 4870
famnars långd, och fammanbundit den fammä
med triangel-fviten 5 rtiedelft följande trianglar '

o /
I

o , „
oaccT— 60^ 6. o A^ö^rri pz. f . 30
UO^T fl. 30. 30 (XTX öl. 1 3. o

cj^r^^ 68.25.30 öjxr 26.41,30
Hvaraf linien XTzi^izi^z Svenika famnar/
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Förutan deffe vinklar, hvilka egente-

ligen hora til triangel- fviten , åro åfven några

flere afmårta, tjei^iande at derigenom erhålla råt-

ta belägenheten af några namnkunniga orter, til

hvilka man ifrän triangel- fvitens Signaler haft

utfikt, nemligen:

For Rooy en gärd i Norige, några ftenkaft

N. Weft ifrån Fredrichshall, NI^ = 83, f4. o.

/A/g — 2p. 4. 30.

Et Cajtell^ Oft om Fredrichshalls Stad,
/ATöö — 38. 45. o.

Fredrichshalls belägenhet kunde, i brift pa

utfikt, ej annorlunda determineras ifrän ftatio-

ner pa Svendca lidan, ån ungefärligen. Man
drager linien ga) parallel med /iV, til defs hon
rakar iVöo uti oo^ och tager pä linien g^;, Jipiz

f §^t), dä nägot når utvifar Stadens belägen-

het.

For Sfinviken WI(r= 36, f o. o.

Mag6 hamn KlFlr^ —99. ?o. o.

Jgero Skans Kircc= 69.31,0.
SKcc=S8. 2.

Färders Fyr SK(p zzi2h2,^,o. hvars diftancc

är vid pafs 4 mil ifrän Nord-kofter.

Elfsborg Kgm—iz.^2*^o.
ghm~iQ,^^, o.

him 3 !• 6, 30.
• Warbergs Fäjining y xcé— 48* 31.0.

zyoc~ S.fp^o.
Morups Tånge ^zl2zz6f^ii,.o^

BAl2— f.:?o.o*

Falkenberg EFy 2^9,0.

FEyzzz^i. ?P.P«

: P Z 4y/?^dr-
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For Smorfiacken ED^zzz 39. 2p. o,

6^£j':s:fr. 2.0.0,

Tjkn iwl^zz f 2, ^2^0^ och ligger denna o

pä linien IM^

SånrumKyrka /r//Ö=:45* z8. 30,

Halwftad LM^Z^^^^l^. o.

Kulla Tyr MNk~ i f ^ 30» O*

NLk — I0.4f.Q.
Brigelbolm NPk zz 87. i O* o»

POX — %6. U. 3Q,

^nhoh QNf^^— 1 46* fo, o»

Bdfelon ^iVi'= joi. 1 1, o,

Cronoburg QN^^-z 9.44.0»
iVQ^zz:8o, 6.0,

Landscrona 1^7^—49^ 0.9^

§. 4, Om man antager diftanccn imellan

Ström ftads Klockftapel och Signalen pä Nord-
kofter, eller linien ^yÄTm 0000 5 lä blifva, til

följe af Vinkel- matningen (§, z,), logarithmerr

na for linierna uti Triangel - fviten , fom följer:

Triang. Im. logarith.

KLS. KL, 3, SSzfpip
LS^ 3, fip(54o6

iiZ/r, ÄTZ. 3, P7IPP4P
KW. 4, 2004376

if/r/>^. KV, 4, 0688600
/T^^, 3, 8ip4^44

WVN. VN. 4, 1346684
TO 4, i627f33

Triang. lin. log^rith.

WNL WL 3, pP7?4ii
/AT, 4, 04if8i9

ÄTÄ. Äiv. 4, iG78i7f'^

KR. 3, P300741
/CÄÄ KH. 4, 24741(^9

jR/y. 3 5 p8opio6
RJH. TR. 3, 9281697m 55 700 j 707
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Triang. lin. logarith. Triang , lin. logarith.

THM. TM. ?. 98,06914 acb. ac. 3, P3447'S8
MH. 4, 0567POI eb. 3, 7PH?2-P

MHF. HF. 4> cbd. cd. 3, 8i9fÖ40
MF. ?» P4PP585 db. 3, P4r76i9

MXF. XM. 9846779 dbe. be. J, P76ifö2
XF. p 107024

poi8p8p
de. 4, 0368686

XFA. FA. ?» deh. eh. 4, 3881 iö8
AX. 4j 07^5658

dhf.

db. 4, 3633446
XAD, DX, 4» 2Ö6P483 df. 4» 47r7^77

DA. 4) oi364f7
fhk.

ih- 4, 1213102
DAO. AO. 4> 0223424 fk. 4, 2303234

DO, 1) 444P641 hk. 3, P022f31
DCO, CD. 3» PPP777<" hkg. 3, 7462fpp

CO. 3> P7if5P7
fkl.

hg. 4, 07P2107
COB. OB, 3> 8f8942.i fl* 4, 0747423

CB, 3> ff?P788
ffl.

kl. 3i P667484
CBE. BE, 3» 7647827 Th 4, 0783687

CE, 3» po6ffp2 fp* 4, 2i8f4ff
CTE. ET. 3» 9434H? flo. lo. 4, 1867280

cr. 4» 1874026 po. 4v 1087672
CVG, CG, 4> 20pOpIO pq. 4, 0P24260

Gr, 45 01 2837 oq. 4, o8786f

8

7GP, IP. 3j P2ip2r4 qor. or. 4, I ip64po
GP, 3j 7731741

qfr.

qr. 3, 7P11416
GPq. GQ. 35 p2272fp 4, I f8c 360

QP, 3» PI87803 fr. 4, 05öff67
3, 6804788qpz, pz. 4> 0333082

P672383

rft.

qz. 3} fi- 3, p6o8f27
qza, qa. 4» 2f67o8f tju. 4, 0473 2f

6

Za. 4, i4846of fu. 4, 0610178
Zah, Zh, 43 31 13246 fiiV, fv. 4, 18788P6

33 P76082P »v. h 9i9i3ir
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Triang. lin, logarith.

9740.678

f 57f 311

5,

?,

xlvy. )vy. 3)

xy. 9i 6780989
xyz, xz. 01Ö4611

yz. 3, 62225f

I

yz4, yA* 4» 105 f5 56

Az. 4» 045737P
zJB, zB, 4» 1809648

AB, 4> 0478671
ABC, AC, 4? 0336148

BC. 3, P6777f7
BCD. BD, 3,

CD, 4» oi337^i
DCE, CE, 4, 1840561

DE. 4? Of2f9Iö
DEF. DF, 3, 9584763

FE. 3? 92 1708)-

FEG. FG. 4> 0140320
GE. 4' 0881989

EGH. EH. 4? 2,892636
GH. 4i 0000789

GHI. GL 4^ 07§86fi
IH. 9123^08

IHK. KH, Of 38812
IK, 45 0788^84

Triang,

IKL.

ILM,

MLN.

LNO.

NOP.

NPQ,,

qps.

qsT.

qrr,

VTIF.

FXir,

WXY,

orx.

lin.

KL, 4,
IL. 4,
IM. 4,
ML, 4,
MN, 4,
NL. 4,
LO, 3,
m. 4,
PN. 4,

4,

qp.
PS.

qs.

ST.

q T.

FT. 4,

4,

^.'T. 4,
VX. 4,
/TX 4,
/rr. 4,
^r. 4,

rf.

logarith.

4ip8f70
427(5176

4869655
107000P
1847715?

3948814
7916673
3131249
1649284
46103 15-

48of 105

1399448
1530301
8920747
1600481

i^33r77
Do5236r
II

3 30

8904471
zi3Ö5ff
611013

1

5519704
4736805
23f2i55
6149419
4736117
6094072
444181;

§« 5» Sedan, af hvad redan anfordt år, alla

©rters inbördes belägenhet blifvic detcrminerad,

år nödigt, förr ån man går vidare, at underfoka,,

huruvida de fel , fora vid vinkel - målningarna
kun-



kunna vara bcgangne, fororfaka nägon anfenlig

ändring uti figuren, ifrån den^ fom orterna ver-

keligen ega på Jorden, Ti! den åndan här jag

vid alla ftationer upfokt lä aflågfna Signaler, fom
jag kunnat finna, och obferverut, hvad vinkel

deras fyn-linia gjordt med linien imellan ogat och
nägon af de nårmalle omkring Stationen varan--

de Signaler. Af de redan anförde upgifrer har

jag äfvcn uträknat defla vinklar, och fom fisii-

nåden imellan uträkning och matning icke år

lårdeles ftor, famt jakadé och nekade fel blan-

dade om hvarandra, la tycker jag mig deraf

böra förmoda, at matningarna i det nårmalle up-
tacka örternas inbördes iläiining» Huru denna
undcrfokning lyckats, kan inhämtas af följande

Orrer^
Vink- , ObfetVö-

i
lar.

j

radei

CalcUle-

rade.

Errör
calciili

L(ifvtYås Vjdikt -

Vägnareberget -

Veteberget vid Me^

vik -

Ramså

Haffien -

Torrgrimmen -

Moro - -

P^ärvarna - -

Fmå . ^
tiermå hufvud ^

hroberg - -

hciVRliyjiyj^o

\kiVH 3:^^fO^ G

\kvR |^9o"^?30
KVHi^^^l^^ o

MRIV]^^ 2,30

MHX\ f,rf,20
Mtk 1^0,30^^0

HXF |6ö,24, 0

/^AT 8r,?7, 0

CFO 3,40^ 0
dQZ 51,40^ 0

aZd I14, ö

0 / //

36>47^16

9o>27,f8
i6,50,iG

66,24,13

8r537r35
2,42, 0

fi54^>38

145 2, 7I

— r,44

-f-0,J-!

~o,.74

-1-1,1

—0,10
4-0,17
—2,? 2

—0,10
4-0,13

-T- 2,0

4-0,38
—2,f ^

P 4 iffrd
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Orter.
|

Vink- Obfervt ^ >alw LiJLC*' Error
lar, rade. rade. calciili.

0 fr

fiero hufvud - dab 0
3 3)M?44 44

Veteberget pd Törn ebf 0 öl, 18,47 -0, 13

flhq 50 19,43,40 — 15fo
Vatenholmm - U^ca 30 6,5 5,zz V-

acZ 581 0 11,35,54— 1, 6

3r,?8, c 3f,57i39 —0,
\ac[ Hl 35, 0 Hj3<^»3f 3r

Marflrma -
37, 44) 2.0 37,47»^^ 9

Amboltsberget - khl
• 3^ ö 48,33j 4 +1, 4

ibj — 1535
f/Jnia 54 ö»3f r

Xjotbevorg - - ' 1 r
.34: f»3 3541 -0, 3C'

Ijarebais - T'? +-0, f8
qrf >r4; -^>f554>" -0, if

Knarsds - - utv ,2,4, t3.M, 4 4

14

.ir= ö 91,14,42 -0, 18

.3P: t4,?8,f§ -0,32
N^rrä Herten - ^vvy 37= fl= 37,f05i9 -t, 1

1

Grothågcjt - * jl I..31= n,3r, 8 -0, 22
vwf 3^ 28,41, 1 4-0,

yxA 16, 52, 0 2(5,f5, e 0

\vxf 38= 38>ii,27 4-0, 57
Jppehik - - AzC 40 if ,42,20 20
Mortip - CBB 47= 3^5 ö 473 3 i?f

I

—0, 9
Folkåréds-klef • ECF 27, 2.0 27,17,12 ~I, 8

Staffinge vdlhög ÉDG 3Ö,
T
1 7= 0 36,17,40 40

EDA "7,T7, 50 it7»r8,fp -t-t, 29
Himméls-kullen - DEB if=,50. ir,49,2i —ö. 3P

Steningeberg - EGD 33 , ii 55, 1,20 10

HGL f5-,10, -b, i5
HGNji,

» 4= 30 7ij i>3r —I, f5
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Örter.

Nyrs'^ds - -

IP^iis härads vålhog

Jordhög^ hacke •

kelfégborg - -

Glumslofs bålhog -

Konmberga båihog

Lund -

Vink-
lar:

KUL
KHN
UN

OBrerve-
rade,,

zo, 2,40

Giikale-
rad e.

öYX \%,l1,,y:-

iÖ545,U

Elrror

—^54^

— O, fö

-f-0546

~l5lp

§; 6* Sedan man nu funnit figurens flxäpnad)

följer i ördning, iit åFven itnderfoka defs ftål!*

ning, i anfeende til någon orts meridian j ja^

Kar derirore vid Stromftads Klock - (lapcl, {om
tiente til Signal, obferverat, når Solen (Vntes uti

verticalen, genom Signalen pä Nord-koller, Af
tiden. Solens, declination och Pol-hogden, fom
längre fram fkal bevifas vara 58 gr, ^5^5 är

vinkelen Syd SK^ fom linien, uti hvilken berör-

de Signal fynes ifrän Stromftadj gor med meri-

dianen 5 befunnen fom följer:

Tcirnpus verum.

17>S Juni i.

d. f. 3, 235 38

14. 3, 11, fl

0 Decliiiation, jVinkelin ^yrf SX.

Noraiig.
j

II, 24

07? 2.5, 48
67, 24, 48
^7, if, 35

^3» Ml 47|^7> 2<J, 29
26,. 14 67, 2(5, 40

meaiutn 67, 2/^ 3f
P / Ifrån
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Ifrån Signalen pä Stigberget, vid Gothe*
borgs nya hvarf, år åfvcn utrönt, når Solen var

i vcrticalen genom Signalen pä Kåririgberget

,

Wingo och flere orter > hvaraf vinkelén »$>^\^^>

fom verticalen genom Kåridgbergets Signal gof
mot Vefter med meridianen genom Stigbergs-

as, af p inom 4 minuter fammanftåmmande ut-

flag, befinnes vara 64 gr. 4^^

Likaledes år vinkden på Obfervatorium i Lund
Syd TXy fom verticalen igenom Malmö Stads-

Kyrkotorn gor med meridianen, befunnen 47
gr, 49> 17 imellan Syd och Veft^ Se KongU
Vet^ Ac* HandU 176h fid*

7. Men at nu åfven finna figurens råtta

ftorlek, vilje vi til en början foretaga den de-

len, fom år imellan Lunds och Gothebörgs pa-

ralleler. Jag anfer Liind och Gotheborg for tvån-

ne orter, hvilkas latituder åro gifnä^ och at man,
uti gifna courfer i anfeende til den forras • me-
ridian, vil refa til den fenarc. Diftancerna i

hvarje cours ård icke annorlunda gifnä^ ån uti

ioooo°delar af Nprdkofters diftancé ifrån Ström-
ftad> hvilka jag derfoi^e tils vidare tär kalla ode^

termifterädé^ Defla diftahcer utväljer jag (ä län-

ga, fom man uridér" mätningen kunnat obfervé-

ra de aflägfnafte Signaler ifrån någon ftation^

läfom til exemjpelj ifrån HogkuU til Steninge

blifver en antagen diftance NG^ emédän jag vid

Steninge haft tiH-ålléi at gfenom obfervation ve-

rificera vinkelen ^ fom denna diftähtén gor med
linien GÄ' i triahgel^fviten (§ Det år ock
klart, at diftanceri M?, eller rättare, denna di-

ftancens proportion til den antagna diftancen i-

mel-
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mellan Stroniftad och Nordkofter, år bekant

medelft bekanta linier och vinklar, uti de tri«

änglar, fom ligga imellan N och C?. Håraf fin-

nas de odeterminerade latituds - flkilnader ifräa

Lunds parallel 5 for hvarje cours och diftance,

då man infcrerar; Som iinus totus til cofinnus

afcourfen, altlå forhäller fig diftancen til Lati-

tuds- (kilnaden , hvaraf fedan Latituds -{kilhaden

imellan Lund och Gotheborg blifver bekant uti

det antagna måttet. Odeterminerade departurs*

fkilnader, i anfeende til Lunds meridian, kallar

jag hår lodråtta linier, hvilkä dragas ifrån någon
ort, på en linia, dragen igenom en annan ort>

parallel med Lunds meridian: och finnas deflc

departurs-fkilnader, om man foker fjerde propor-?

tionalen til finus totus, finns af courfen och den
odeterminerade diftancen^ Således har jag funnit

:

Odeterminerade di-

ftancers logarith.

Vinklar imellan di-

ftancerna.

Courfer i anfeendo
til Lunds meridian.

rx
XV
rq
QN
NG

4,6210231
4,2iir33o
4,4805-103
4,773i4<5f

YXV
xvq
vqN
QNG

78,43j30
143,49,30
I f 3, 27,40
149,12, 0

sir

m
Nir
NO

47j4P> i?

305f4> 3
f,i6, 27

9-, 32. 7
GE
EB
BA
Ax

4,o882p89

4jiPS'?7f8

4,0478671
4,2pP4I2I

4, 37 1 6f47

NGE
GEB
EBA
BAx
Axf

167,
I f, 30

126,30, 0

110,32,30
io7,4<5)3o

16?, f8, 0

NIT
NIT
NO
NJT
NW

?,I2,Z5

r6, 42,23
I2»4f, 7
f9, 28, 23
43>i<55i3

fr

\rf

\H

4»o36ff67
4,f3ri86i
4,1213102
4,0792107

xfr

frf

rfb

I30j 8,10

»38,^7» 0

1

S>9i3f»f4
1126,3?, 0

NO
NIT
\no
\so

6,2r,27
34» 37. 3 5

!4f>4<5,33
1 80, 46, 27
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Odetercninerad

l^ift. 1 Latituds -Ikilnad. De part ur.

Syd. Nord. Weft.
1

Oil.

TX
xr

NG
28176,

f

5849?, 0

Zl^fVy oj

I096f, I

1496,

I

98if,0

EB
BA
Ax

I22?5,4

I09?^,P
10889,

8

10I2I, I

17086, 4

68r, 5

I6öf5,

8

1Ö180, 2

4464,

)

Jr

rf
fh

% 1924»

0

10809, 9
20224, 5

plit, 2

IP4895 4

1217,1

P47f,4
1 1845,5

Sufatna 13465,9

DifFer.

2482r6, I

15465,

p

1254792, 2

5652?, 7

79010, 5

3<53 ^3|7

SotYi nu Gotheborg, och åfven Stigbcrget^
hvilket ligger Vefter om Staden vid nya Hvarf-
yetj |r

'
beläget under fj gi\ 42 latitude (^),

och I,und under f j gr. 4! fä år ftilna-

den

P Koregi. Vet. Acad. H^ndl 1748. fid,' 306.

C*) jag har hår antagit Lunds Latitqde sS-» 42.. H^rr
PiCARD har funnit sf^ 42, ip; mep om deffe 10
feciinder utellutas, hviika lågga Staden allenaft 173I
famnar nårmare Polen,' x)ch til fplje cieraf, mindre
in Stadens iåiigd, fä komma de uträknade Latitu-



den t grader eller jzc Engelfka mW, hvilka ut-

gorä 154792-9^ af de delar^ fom diftancen imel-

lan Stromftad och Nordkofter innehåller ?oooo,

Håraf finnes logarithmen for rationen ( z 5479 1,2:

loooo) ir 3,2.pifOZf , hyar3 Arithmetifka com-
plement 6,7o84P7f adderadt til logarithmen for

någon odeterminerad diftaqce^ gifter,* dä 10 af*

dragas ifrän charaéteriftica ^
logarithmen for fara-

ma diftance i Engclfka eller SjomiU Håraf fol*

jer, at en Sjömil innehåller yö%o^ diflancen

imellan Nordkofter och Stromftad.

Af Latituds- flcilnaden ^34792, 2 och depar-

turen 75010, 5 befinnes, med tilhjelp af Plana

Trigonometrien, generala courfen ifrän Lund til

Gotheborg NW; 18. gr. 5/, j-f^
Af denna

vinkel uti en Sph^erifk Triangel, hvars fidqr

tro Lunds och Gotheborgi afftänd ifrån Polen,

Qch bafen cn Storcirkels -båge, dragen imcllaq

nyfs nåmnde Stader, befinnes, raedelft trigono-

jnerrifk råkning, Gotheborg ligga Vefter om
Lunds meridian fi gr. ly, 4^, det år i tid, f
minuter och 5 fecunder, och fäledes Vefter om
Uraniburg 5 rnin^ 4 fec.

Både efter Hprr Picards bafis på Hven och
Herr Zegollstrom? imellan Lund och Mal-
mö, blifva val linierna något kortare ån jag här

funnit; men jag häller forlåkrare, at nyttja den
fundna Latituds- ftilnaden af Sjömil i ftål-

^et for bafis, på det at de under Vjnkel-mäc-
ningarna begångne fel^ lå mycket båttre niä

blifva fordelte,

f_

der för Uraniburg och Köpenhamn at nogare tråf»

fa iri möt de oöferverade.
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§. g. Det äterftär nu at underfoka , huru vi-

da den här fundna meridian -ftihiaden imellan

Gotheborg och Uraniburg kan anfes for tilfor-

litelig. Hår til tjena de i Gotheborg, och til-

lika på andra til Longituden bekanta orter ob-

ferverade Formorkelfer på Jupitcrs Månar: af

dem finnes en enda Immerfion, fom Herr El-
vius obferverat i Gotheborg, 1748, med et två

fots reflexions Telefco|> C^)^ och några Emer-
fioner, fom jag dårftades obferverade år 1760,
med et ; fots Gregorianilkt reflexions Telefcop,

och til hvilka motfvarande obfervationer åro gjor-

da på åtfkilliga orter. Jag antager forft följan-

de fatfer, fåfom genom Afl:ronQmiflca Ron af-

gjorda, at

t. , „
Paris år Vefter om Stockholm - i, 2, ff (a)

om Wien - - 56, 10 (b)

Upfala Vefter om Stockholm - i, 40 (c)

Lund Vefter om Stockholm - ip, z6 (d)

öfter om Uraniburg - - I5 f9 (e)

hvar-

(^) K. Vet' Acai Handl. 1748. fid. 298.

(a) K, Vet. Acad. Handl. 1761. fid. 25-1, mfätter

denna tid fkilnad f fecunder mindre, men Herr Le -

i^EBL har medelft jåmförelfe af de i Sverige och pä
utlåndfka orfer gjorda obfervationer pä Sol-fårm6r-
kelferna, är 1764 och 1769, funnit meridian-fkilna-

den imellan Paris och Stoclcholm 4 eller j- fecun-
der ftörre ån man hittils hållit fore. Jåmfår KongU
Vet. Acad. Handl. 1773, fid. ^9 och 68.

(b) P- Hells Ephem. Aftr. 1765-, p. 2f3,

(c) K. Vet. Acad, Handl. 1761, fid. 249,

(d) K. Vet. Acad. Handl. 1773, fid. 69.

(e) K. Vet. Acad. Handl. 1765-, fid. 67, 68.
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tivaraf dragés, Tom en nödvändig päfolgd, at i-

ifrån Uraniburgs meridian år

Stockholm Öfter - liy
Upfala öfter^ - - 19, 4f.
Paris Vefter, - - 41, 30.

Wien Öfter, - - H> 4^*

§. p. År 1760 5 obférverade jag i Gotheborg,
Emerfiones Primi Satellitis Jovis, d. 11 och ip
Sepr» famt zi OSt. hvilka obfervationer fin-

nas anförde xxii Connoijfance des Mouv^Cékfies ij6j\
och år t7fp d. 2 Ode, Em^ II! Når deffe jäm-
föras med de på andra orter motfvarande, och tids-

fkiltiaden reduceras til Stockholms meridian

gj, upkomma följande utflag for tids-ftilnaden

imellan Stockholm och Gotheborg*

i76o* Sept. d* 12, Em, I. Obferverad i

Gotheborg, kU 9. ^^i^. Differ:

Stockholm, p.z6, }o. - - f
Upfala - - 9.if5io. 11,474- 1,40-25, 17
PaHs pä ObC 8.z5j59* 3P344-62,ff -13, 1

1

Paris åClugni- 8.25,3;. 39^48—62555-23, f
Wien, - - p. I9>f4- lö, ?i-4- 6,45-23,15
Wienj - - p.io^if. 10,52-+- 6,4f-2j,37
Marfeillé - - 8.}6jiz. 27.^ i— 50^46'- 25, 4^

medium 23,21
Sept. d* 19; Emi I4

Gotheborg^ kU 11^ 0,33.
Paris på ObG - 10,21,28. jp, j^—(52,f5- 23,fö

Öfti di2Ti Em.
Gotheborg^ kU 7r495i8*
Stockholm j - 12^45^ - - 23,27
Upfala^ - - 8i iJj^S^ iZjXöH^ 1,40 - 23, f

o

Wien



Wictt - - 8. (5, 20. 17, 2-4- 6,41" ^?i4f

medium 3^3^41

Gothebörg, kl. 6 $7^49^
gto^ckholm, « 6« 2,15 14, ^ « 2:^^25
Paris a Cliigrti • 6* 18, 7. ?P^4i—62, ^-^J,!!
Wien - - 7*ii'5io<, xy^an- 654^,-24, ö

iiiedium 2?, ^4
Medium af alla Fyra dagarnas obfervationcr år

2^5 3Ö5 hvilkctj om det antages for meridian*

llilhadeh imellan Stockholni bch Gotheboi-g
^

och dbrervatiorierna uti Gothebdrg jåmforas med
utråknihgdtha, befinnas flvilnaderna ej ilorre; äti

dt förh vid andra til longitiiden bekanta örter

jplåga förekomma, nemligeri allenaft til if i hogft

11 fecunder i tid.

Håraf foljér, ät meridian - fkilnaderi imeliati

Lund och Gotheborg blifvei' 4 min. 10 fec^

ben (om detta éndaft grundar fig pä obféi-ve-

rade Emerfiöneri emedan jäg linder mitt viftan-

de i Gotheborg ej kunnat erhålla hagon enda
Immbrixon^ och jäg har all ählédning at före-

ftålla rr)i^5 ät det Telefcop jag nyttjat, variårh-

TCj ån de Aftronomei*s, hvilkas rbotfvarände ob-
fervationcr hår blifvit använde i torde med all

fannolikhet, den hår fundnia meridian - fkilnadeii

imellan Lund och Gotheborg kunna okas med
20 fecunder; Närmare kunfbap om Gotheborgs
rätta Longitude, fynes fordra flerä Aftronomi-

fka obfervatiorier pa den orteii

10. Af Triangel- måtningarne år tilfore-

he (§. 7)5 tids - (kilnaden imellan Lund och Go-
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theborg befiiunen vara f min, 3 fec. Men fom

det kan vara nog troligt , at Triangel - (vitcn

,

beftaende al: 37 Trianglrir. imellan Lund och Go-
thcborg, dragit iig något ät Veiler, hvilket

jag cj Jcunnat undvika med et fä litet Inftru*

nieiit, föm jag nytrjat. och det underflundom

1 mindre ftilia och beqvåmt vader; och åfven-

val, at de har nyttjade Eiiieriioner gif\'a meri-

dian - fkilnadcn imelian Lund och Götheborg^
jnindre ån den bor vara: Sä lårcr der vara iä-

kradn at hälla hg vid ilicdiiim af bada luilagen,

och - antaga Gothebcrg Vedier om Lund 4 min^

46 icr: 1 tid^ eller i gr, li, ;ö i båge, fom
gor4 min. 15 mindre, än den longituds- ftihiadj

iTvilken af matningen upkommcr^ hvarciter de
ofriga ortars longituJer imellan Gctheborg och
Kullen biifva rättade. Ty imellan Kullen och
Lund, Tynas de iitfl.)g, fom mätningarna gifva,

ej behofva nägon ändring.

Longicuds forbättringen tyckes bart kunna
ftt pä dfet iättct, at af orternas uträknade lon-
gituds-dyilnad ifrän Lunds meridian, äfdragas 4,
1^ ifrän Gothcborg til och med Midihgeii, hvar-
igenom dclTe orter lins imellan behålla famm.a in-

bördes ftällning fom förut. L^rän Nidingen til

och med Baljo, afdrages 5, , och ifrän Bal jo

til Stenihge i, ^q. Ifrän Steninge ti! och med'
Hallands Vådero, minfkas de uträkn-^r.i! longituds
flvilnader allenail jied 3c5: ty den Landkärnvng
jag pa Steninge haft af Kullen (§. f ), intygar,
'al de derirhellan varande Trianglar ej äro mvc-
ket felaktiga*

§. »I. Huru jag fokt latituder och longitu-
-der for de ofriga orter, koma)er mi at vifas.

a .

Me-
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Medelft den fundna logarithmen 6,708497^ f.y.7)
och logarithmen for nägon odeterminerad diftan-

ce imellan gifna orter, til ex. for diftancen TX
imellan Lund och Malmö, hvars logarithme år

4,Z3fii ff , finnes logarithmen for TX uti Sjö-

mil eller minuter vara o^()437^30^ hvareft én

Sjömil tages lika med medium af en minut i la-

tituden imellan Lund och Gotheborg. Håraf
har jag fokt latituds - flcilnaden medelft följande

analogie: Som finus totus til cofinus af courfen

Sir 47 gr. 49, 2.7 lä förhåller fig diftancen rX,

räknad i Sjömil, til latiiuds-fbilnadeh 5^, f^>9,
hvadan latituden for Malmö blifver 55 gr. 56 m.

6, I (^). Likaledes befinnes lög. for Xr i Sjö-

mil vara i,329f2.o6, latituds - ftilnaden imellan

Malmö och kyrkan pä Hven, i^, i^, 4 och
latituden for den fiftnåmde orten, ff gr. f4,

Uti denna method at finna latituderna, ati-

fes Jordens yta for platt, h vilket^ ehuru det i

fig fjelft år oriktigt, kan dock utan iärdeles fel

antagas, da man betraktar en iä liten del, fom
Triangel- fviten intager iméllän Lund öch Go-
theborg, hvilken ftråcker fig allenäft til z grader

i latituden och ij gi*ad i longiruden. Hvarje
orts longitiid har jag uträknat pä iättj fom om
Gotheborg? longitude (§;7*) fagt är.

§. 12. Ifrän Stromftad til Wingo har jag
nytjat diftahcerna SK, KHy BX^ XD^ DC, CT,
Tö, (j^, Q^d och dfi hvaraf odet;erminerade la-

titu-

() Uti K. Vet. Acad. HandU 1765 lid. 67. ftär 57
minuter f6r Malmö latitude, men bör heta 36.



tituds differencen befinnés i^.Sip^',^ tiotufendé

delar af SK, Latituden for Wihgo år fy gr, 3 8 ,

16, énligt uträkning for orter imellah Liindis och
Gotheborgs paralleler. Til Uti-onahdse af latitu-

den foi- Strorhftad ^ har jag ^ ^TfS, d. i o, 11,

il, 1} öch to Majii obferverat Solens ofre brädds

jmijddags-hogdij famt d; 9 och io Mijiy Aréluri

hogd i Sodér, och genom itiedium af alla 7 Öb-
TerVatiÖnerna funnit Strotiiftads Pdl-hogd Vara f 8

gr. itlin. 35 fec.

§. i^. Sålunda år latituds -nalnndfeh itriéllati

iStromlVad bth Wingo r gr. 17, i 7^ elier 77^
283 Sjomib, och deraf en Sjömil Yjfig di-

iUniceh irheilah Stromftad oth JNoidkoller.

Öetta våtdiet pa éh Sjömil eller minut af eh la-

litudis grad, år äf mindre än en iädan

mil i fuhheh åf måthihgarnå imfellah Ltinds och
Gotheborgs paralleler ( §. 70)- men fom grader-

ms ftdrlek tiltagér hårmaré l^öleh^ fä {Iconjes här-

äf, at dé under rhåthihgen foreliipiie fel ^ antin-

gieh iitftråkt Triangel- fvitéh iitiellah Lunds och
Gotheborgs jparalleler-, ieller for mycket hopdra-

tit deh fanlltiJl imellaH Gotheborg oth Stiom-
äd. Deflä fei råttas dymfede}fti at de bdeter-

itiiheradé latituds differericcr ja et lädant våi'dei

iwaHgenöiti Ltihd , Golhcbbrg och Ström ftad

I

körhniä at liggä under fihå bbrcrverade latiiu-

der. Under refan här jag utom dt^s obferve-

m iätitiiderhä for Lyfekil^ Marftrand^ ISIidin-

gen och HallaHds Vädéro^ fäförh de pä figuren

aro åntekhade^ hvilkä lä hbgä tråffå ih med de

talciiléradé latitiider^ fom rhan kunnat förmoda^

då jag undantager den fifta for Hallands Vådero^

Q^i iiVar-
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hvafeft, af nägot rhig obekant fel, éri fkilnad

finnas af i|; minut , fom obfervätionen lägger

denna o närmare Polen än uträkningen.

Af odeterniinerade ktituds-ficiinaden 148195,3,
imellän Stromftad och Wingo, och odctermine-

rade departuren zfy6S^$ for \Vingo ifiän Ström-

ftads meridian, befinnes generala courfen ifrän

Stromftad til Wingo vara SO p gr, ff, fi och
deraf Wirigo longitude Oiler om Scromftads me-
ridian o gr. 2.5, 5, och emedan Wingo är Vc-
fter om Lund i gr. ^i, 46, ia år Stromftad

Vefter om Lund i gr. fj^ 45^, eller i tid 7 min.

51 . fec.

Til utrönande af Ström ftads longitud , har jag

icke fatt lä mänga och tilforliteliga Aftfonorai-

fka obfervationer, at deraf kan erhållas någon
verification pä den longitude, fom af måtningai^-

na ledes, och år derfore läkraft, at nyt ja deii

redan anförde longituds-fkilnad imellan Strornftad

och Wingo, hvilken icke kan vara mycket fel-

aktig.

§• 14* På de hår anförde gi-under, har jag

funnit Latituden och Longituds - (kilnaden ifrän

Lund , for följande orter (^} :

Or-

(*) När man vet, at Paris ligger 19 gr* 5-3 min. 4f
fec. Öfter om Ferrö, och Limd 10 gr. ^2 min, if fec.

Öder om Paris, är lätt at reducera aila f Tabel-
len anförda Orter til Ferrö Meridian, ty man dra-

ger allenaft hvar orts utfatta Longituds -fkiinad i gra-

der Vefter om Lund, ifrän 30 gr. 46 min. ^ fom
är Lunds Geographifka Longitud Öfter om Ferrö.
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Orter,

Mabno
Kopenhamri

Hvens Kyrka

Uraniburg -

LaniKVona

Helfmgborg

Svegberg

Engelholm

Kulla Fyr

Hallands Vädero

Halmjlad -

Steninge berg

Smor 'fläcken

Latitude

Nordlig.

rr

rr

f5

rr

fö

fö
,-6

Himmels - kullen - "

Falkenberg - - fö
Morups tånge - "fö
Morups Kyrka - - fö
Nackhalla berg - - 57

IFarbergs Fäfinmg -
f7.

5ä^o - - -
|f7

Nidingen - -1^7
Fjerehals - - "

f7
IFingé bak - " f?

Amholts " berget • -
IfT'

Gåtheborg - - f^
Marftrand - - fy
Hermo hufvud - f8
,FÄ/é'Ä - -

|f8

fö

fö

fö
r6

4,2-

40,

f4
r4

14

17

17

47

rr
5-8

_4
6

P
18

iå
42-

4Z

f?
9
13

(5, 1

40,2

14, 2

4rH
24, J

fö, c

43, f

0,2

40,7

Longit. Ve-
fter om Lund'

i grader.

3, I I

15,4

f8,7
f6,8

24^:

18,.,

3f,2
IP,2

50,7
16,2

2.P,4

43, c

^5 2T. if;2

^6 I 2

^,
-o 0

3 Z.
J 0

^, 0 I >2P

0 2.

0, 0

0, 203 zz

40, 20 Z. 41

40, 2,.43

0, 3§, 47 2.

^, iO, 0 I.,20

^, 3i> 6 2.
. 4

°5 3^5 2, i?

3, 30

0,40
3,49,

.3,40

3,_44,

-^»fS

'»13

1,12

l,3i

1,23
r, II

!»33

^47
i,4(>
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Orfcr.
Latitiide

Nordlig.

Longit. Ve-
fter om Lund.

Lyfekil - r ?

Sotefkdr - r

Våderoarna, - t

Bafjlen - -

0 ./ // I grader. ] i tjd.

fS, 17,39,!

f8,2(,2f,P
f8,z6, 3<5,

!

f8,3f»4i,B
$-8,46? 1,1

!,41,4f

f,f7»^P
i, i, 4^
^56,4-^

ö,f I

7i4f

8,u
7,47

Nordkojler - -

Stromjlad -

Wagnarcberget

Agerå Skans i Norrige "

Håg Iikullen vidSvinefund

f8,5f?5??o
5P, 0,48,1

'SP. 4, '0,^

2-,II,3P

^57545
i5fP5 43
1, i 3, Ii

I, T', 43

8,47

7,51

7,5P

8,5?

7,^7

§. if. Latituden for Fredrichshall i Norri-

ge har Herr Profcffbr Holm med all noghet
ytront til <s9 gf* 7, id. Stadens belägenhet i

anfeende til Triangel-fviten, har jag icke annor-

lunda, an pä höft, kunnat determinera {% 3.),
emedan mig icke var tillåtit, at taga någon fta-

tiqn i Norrige* Syft-linierna emot Gär-r

den R06 i Norrige, åro icke tagne emot någon
vifs Signal ellet^ utmårkf ort, utan har jag på
FJoglikullen och Lefyer-äs Ijellet fyltat midt åc

Pyen: och at denna dctermination varit mindre
tilforlitclig, iluter jag deraf, at den gifyit Fred-

richshalls latitude til f9 gr. g, och altlä

i, % mindre ån den obfevverade. Dc pä orter-

na is[, v afmåtta ycri6cations- vinklar (§.

f .) intyga om Triangel - fvitens ratta iHllning

pa denna traften, och tillåta icke någon tå flor

ändring, hvarigenom orten fkuUe kunna kom-
ma t piinuter längre i Norr»

AN-



1774* S^Pt- 231

ANMÄRKNINGAR
Om CicHta ^ och upgtft at utrota den-

na gtfttga Växt ffrdn Ängar

och Beteshagar

af

PEHR ADRIAN GADD.

j. I. 1 "\enna våxt har ifrån urminnes tider va-

1 J rit bekant for defs giftighet, ehu-

)-u om defs verkan finnas ganfka olika beråttcl-

fer, i anfeende dertil, at man mifstagit fig om
råtta Örten, under många flags namn. Ej min-

dre Medici och Chirurgi, ån fjelfve Botanifter-

ne, hafva i förra Seculo mycket oredigt nåmni;

om denna våxt, famt blandat bart henne med
andra. Så finnes hon ån upteknad for Apium,
Myrrhis, Oenanthe, Phellandrium , ån kallas hon
ock Sium, Conium, Aconitum och Cicutaria.

Gesner och JoH. Bauhinus fynas forft och
tydeligafl: igenkänt henne, den förre under namn
af Cicuta Aquatica, och den fednare for Sium
Erucefolio.

§. z. På de flåfte Apothek i Europa brukas

ån i dag 2 lårfkilda Våxter , under namn af Ci-

cuta: nemligen, Conium och Cicuta Aquati-

ca Den förra år pä långt nar icke få gif-

tig och farlig, fom den fednare. Conium växer

pä torr mark, pä Åkrar och vid Gärds- tomterj

frukten med fron år nåftan rund, f-råflad, och

0^4 pa

('.^0 Henr. Joh. Nep. Crantzii Materia Medi-
ca, Tom. III. pag. jg.



på alla ^fidor n:iggad. Cicuta har fic tilhåll 4
Kårr, Åar, Backar och vid Sjo-ftranderj dcfs

f-Vukt: finnes nuilan agg- rund och tärad har iit-

feende af var allmänna Angelica^ Denna Nor-
dens giftigafte växt namnes af Herr Archiatern

von LiNNé, Ciciitä virojay umbcliis opt^ojltifoUh^

petiolis marginatis obtufis ; pä Sven: ka har den fatt

namn Sprd^g-årt. Finnarne kaila henne Tfoyrtl

och Mjr/^y put^ki; Tyfkarna JFcijjer-cppicb och Wlete-'

rich y Hoiiåndarne ScherUngy Engclsiiian Väter

Hemlock y Franfoferne Cigue.

§. Hvad denna växts beftands delar an*

gar,, lä kan, i fynncrhet af roten
^
genom Che-

hiille handgrep , en ilark Narcotillv Spiritus,

nägot oljaktigc ämne, och et ofm^jkligt vatten

eller phlegma, färfkildt aflkiljas. Neuman har

af 4 uns frifk Cicuta^-rot tätt til i quintin et

refsneull extraft. och \- quintin af et vatttnak-

tigt mucilaglneurt våfende. Ar 1767 tog jag 6
uns af roten, ref den fonder, dä den ån var lärflc,

pä et Ref- järn; fedan famlades och lades det i

en GlaS-retort, hvarun tihlogs
-J
uns käUvarten

,

och derpä fattes altfammans i en varren-Capell,

at underfoka pä diilillations-vågen: kn ipr hade den
börjat pä at fjuda i Capelien, forr ån recipien-

ten fv^ldes med en myckenhet ängor och hvit-

aktigt moln, fom päfiod 3 ä 4 minuter 3 det

ofriga gick fedan längfamt dropptak ofver^ jag

afikilde derfore ftraxt Recipienten, at kunna de-

terminera quantiteten af denna Spiritus} mea
knapt var den opnad , férr ån altfammrins rökte,

bart, och upfylde rummet med en oangenäm
|l'cirk narcotiO; lukt, hvaraf bädc jng och La-
boratoiii Drängen voro heic yre i hufvudet fle-



re .timar. Det fom var ofver i retorten, ha-

clc ingen lårdeles lukt qvar. Derpå fäldes .der-

uti 70 ä 80 droppar Spiritus vinij den .förra,

glas-kolfven inpalTades for recipienten, och an-

Ualdes en ny deftillation. Sä fnart vattnet i Ca-

peilen någon tid haft anfjudnings - hetta, vifadq

{ifX acer i recipienten en myckenhet ångor 3 men
längre tid ån förra gängen. Når den blef 6p-

nad, marktes äfven en ftark narcotift lukt. Den-
na Spiritus rökte icke bart iä mycket fom for*

ra gängen. Det i retorten qvarblefna hade icke

mera nägon lukt^ detta upblandades med litep

vatten 5 och gafs åt en hungrig hundvalp, hvil-

ken ät up det, och hade ingen kånbar olågen-

het deraf.

§. 4, I denna Våxts rot och de underfte

rotbladcn innehälles det måfta forgiftet. Stjel-

ken och blomman år ej lårdeles farlig for krea-

tur 3 men vål defs frod-våxte flora blad. Vår-
tiden år Cicuta måft farliga men fedan defs ym-
niga nårings-faft ur roten fordelt fig til ftjelken,

blomman och fröns våxt, år hon icke mera la

giftig. Om Sommaren fkilja ock kreaturen hen-
ne lätt ifrån andra växter, af defs ftarka och 0-

angenåma lukts men om Våren, dä de åro ut-

fvultne, läcka defs tidigt gronfkande blad bo-
ftapen, at ganfka lått mifstaga fig på henne.

Yttre delen af roten, eller defs fub-

ftantia corticalis , hyfer i fynnerhet en mycken-
het utriculi eller faft-hylfor, fylda med en ol-

jeaktig gul faft, fom utfilas, når man (Icår el-

ler fkalar den i vatten. Ju flera delTa fafi-hyl-

Ibr åro, dello giftigare år växten» Jag har, tor
' XI f

' -
'

' flere
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flere ar tjlbajca, roat mig en och annan gäng^
at i bitar Itåra fonder roten på Cicuta, famt

ftälla dem i et karil, fyWt P^^4 vatten, da jag

fåg, huru den gula Giften med häftighet, fäfom

en olja, fpridde fig ut på ytan af vattnet, lika

fom man fält nägra droppar Tjära deruti.

§ 6. År i7fp 6clc jag erfara, at detta Ron
var af mera betydelighet* Under en refa qm Som-
maren, igenom Paytis Socken til Rjurneborgs

Lån, mötte mi^ nägra Vallhjon vid Landsvågen,

hvilka beklagade, at for dem i haft ftortat 2 Bo-
flsaps-kreatur,jfom druckit vatten i den vid Lands-
vägen framflytande lilla backen. J^ag gick ältad at

med dem underfoka orfaken hårtil. Med undran

markte jag, at den vattu-pufs och gol af bäcken,
hvaraf de döda kreaturen druckit, var (Sfverd rå-

gen med en gron, rod. och bläalaig hinna, lika

fom hade man tält Tjära deruti j men hvaraf fä-

dant härrörde, kunde jag i början icke finna.

Jag fokte, om- nägot mineral liäll-fpräng vore

i negden, eller om någon Malm-vittring ur Jor-

den vore dertil orfaken > men dertil var ingen

anledning. Jif Cicuta fans icke heller något

fpår» Efter någon tids närmare granfkning, och
under det jag gick upfore Backen, och lag ef-

ter de Örter, hvilka vaxte i buflcarne där i neg-

den, blef jag omfider varfe, vid pafs fo alnar

ifrån det ftället, där kreaturen druckit, pä an-

dra (idan om bäcken, et frod-våxt, men til

ftjelk och någon del af bladen forviflhadt ftånd

af Cicuta, omkring hvilket vattnet, pä famma
lätt, var ofverdraget af en tårgad flcinande fet hin-

na. Roten pä växten var til hälften ftadad af
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Infeéter, pch ftod i forruttnelfe j når jag med
ITiin kapp rörde och rufkade pä den famma, utr

fpridde fig alt mer qch mer af den (kinande olj-

aktigheten pä vattnet, h^ilken af ^et i fakta

mak flyt^inde vattnet, nedförde? efter hand, til

den gol af bäcken, d^r de döde kreaturen druc-

kit* Efter denna tid har jag mifstånkt Cicuta,

at hon under viiTa omftåndigheter , lärer kunna
förgifta fjelfva vattnet, och fororfaka Bofkaps-

ftortning.

7. Förutan detta, har jag mårkt, at den-

na våxt foder 4 flags Infe(5ler, af hvilka en del,

under en yifs älder, afyen tyckas vara giftige.

Den fqrfta af deffe år Qurculio Parapleäicus. I

Vårens början m|rker man ej til mafken eller

Eruca af detta kråk, i fall man icke nederft vid

ftjelkens och bladens narmafte utfkott ifrån ro-

ten, noga granfkar och fer efter henne. Ma-
fken år då fpäd, af f eller 6 liqiers långd, och
I linias bredd, hvit til färgen. 1 Medio Junii

flyttar han fig in uti forfta leden af ftjelken

,

fom ofta framväxer under vattnet, och foder fig

där af (Ijelkens inre yta, hvaruti den gor alle-

handa gängar, ej annorlunda ån Dermeftes Ty-

pograph^s uti barken pä tråden.

§. 8. Ariyöf, fann jag denna mafk redan
den 31 Julii vara förvandlad til Puppa j fcder-

mera har jag icke heller funnit den pjdigarc

undergå denna förvandling. Kräket behäller

ock i detta tilftänd fin hvita tårg, flyttar fig

endaft nägre leder högre up i ftjelken, upof-
ver vattubrynet. Pä ryggen eger denna Puppa
en liten knol vid hvarf fegment eller afdelning



aF kroppen 5 och dermed farter hon fig Kift in-

om rörets lljelk^ dock fa, ar hufvudet rnåft al-

tid ligger pä den mellan -bptten 5 lom finnes i

lederne af växtens ftjelk.

§. 5. Emedan detta Infect icke, läfom Pa-
pilioner och Phalener, fpinner in (in Skråpuk,
Utan fom Cerambyces och måfte delen af Infefta

coteoptera, framftäller den blott och bar, kan man
under denna defs andra förvandling, fe tydeligcn

de fläfle kropps delar, hvaraf Inieftet i defs ful-

la våxt beftär. Antennerne och fnytet finnas

dä helt nåra böjde til broftet y vingarne ligg^

hopdragne ät fidorne, och ofver dern fotterne.

När det lider i det närmade til kräkets fifla for*

vandling, begynner defs yttra hud at falla af iä-

fom fjåll^ ögonen märkas forft fvarta, fedan blif-

va gcnicula mörkbruna, famt fift fä fotterne och
vingfkalen fin naturliga färg, hvarpa hela In-

leftet i defs fulla geftalt vifar fig.

§. TO. At utröna, huru länge detta kräk är

Gbryfalis, tog j-ag varfiimt upp za 3 ftänd Ci-

cuta med' rötter och maflvar af denna Curculio,

fanit fatte växcerne i et käril, fyldt med vat-

ten och Sjo-äfja, I 14 dagars tid växte min Ci-

cuta frodigt; jag gaf akt dageligen, huru ma-
llarnc den ena efter den andra förvandlade fig

til Chryfalides, och erfor, at de uti 14 dagar

voro i detta til ffand, forrån de framkommo lä-

fom fullkomlige ('urculioner* Et par dagar drog-

de de gemenligen derefter qvar inom fin förra

boning, til defs deras Elytra och andra kropps

delar vunnit beh(')rig ffadga , hvarefter detta

lafecl med fit livalla fnyte gjorde häl pä ftjel-
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ken, kro.p ut i dagen, famt fådde fig nägoti

tid af våxrens blomma, och fcdan åfveii af an-

de a växter*

§, II. I flutet af Augufti månad, eller i bör-

jan på September, lågga defia Curculiones finå

3gg i roten pa. Cicuta, til vidare fortplantning»

den 27 Äugufti och 2 September, fick

jag utröna derta aF en håndelfe. Under det jag

fokte några Mofs-arter i et kärr ibland Starren^

dar ock Cicuta växte, kom jag ofver denna Cur-
culio Paraplcclicus, lamt (äg , huru med fpetfeii

af Vingfkaletj han dä och dä bärade i rotén pä
Cicuta, och med apex abdominis fatte fina agg
eller fnSn i de gjorda hälen.

§. iz. I Herr Archiatern och Riddaren vbd
LiNNés Skånfi^a Refa

^
pag. iSf, finnes et märk-

värdigt Rön, fooi utreder 5 huru detta Infe£t

fkadar Häftar, och fororl^kar flag pä bakdelen

af deras kropp. Sedan i K, Vetenlkaps Acade-
miens Handlingar for^är I7f2 finnes bevift, at

i kreatur och mennifkör Infecter.bäde kunna aF«

las och lefva, fynes tankan om detta kräks lått

nt (kada, nu fä mycket mera trobg. Åt ma-
flven eller Eruca af detta Infectår forgiftig, den
tid han foder fig af Cicuta, d^^t har jag rönt.

Ty Hundvalpar, fom ätit 8 ä jo liycken af defia

maflcar, hafva dödt deraf, näftan med famma ilags

convulfioner, fom af Cicuta.

§. 13. Det andra Infeélet ^ fom foder fig af
Cicuta, är Chryfomela Nigro-mea y förut åfven
af andra funnen pä Phellandrium. År 17485
den 27 Junii, kom jag förll ofver detta kräk i

Cicuta, fora dä nyfs förvandlat fig ifrän Eruca
til
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til Piippa. Inooi ftjelkén äf Cictitä lipfoftras

denna Chryfömela^ åfveri fom förenämnde Cur-
culiöj fedäh kräket fatt fin fulla geftaltj foder

det fig af bladen.

§. 14. Förutan defla Infeder, uppehålla fig

Öck pä denna vaxty Leptiira aquaiicä ocH Cbry-
fomela Fujta^ elytris rhargine jprqmihulö flave-

fcentibus. Denna fedhäre^ Eriicä har jag aldrig

funnit indm ftjelken på Öicuta^ iitan vid fiiftet

at dé undetfta rot-bladéh^ hVareft de ofta träf-

fas iTcöcktals. Annars föröder defs mäfk artigen

mycket bläden pä Nymphsfeä. Deil Ömiiåmnde
Léptura viftas åfveii pä yttrå delarhé af Cicilta^

rneri märkfes allmånharé fådä fig af Nyrnphxa
Mehyanthe;^ och ändra tCåiT-växter. Detta In-

feftsChryfälides^ hvilka Herr FöRNÄisrbEk rhärkt

Vid rotterrie af Phellahdriiim ^ har jag ock ofta

funnit läforh Puppor^ ihörh runda äflärigä piller^

vara hångäiide vid rottérhe äf Giciitä. Sä vida

defle tväilrie kräk ej lä allrnånt vittas pä Gicu-
ta, forh de förre i icke upfoftras inom defs ftjelkj

icke heller foda fig af defs rot^ totde de ej va-

ra lårdéles forgiftigej nléri deri t]* onlför-

rnålte Ghryfomela mifstånker jag mera; Chö-
turnices^ IFtikteh foglärne i Italien ^

(ågas vara for-

giftiga^ den tid pä äret^ dä dé åtäfroeri af Hei-
leborus.

§. if. Öni denna hordiflä Cicuta år famma
giftiga ort vhvilken rédän i fofnäldren under detta

harHri varit bekant ^ kän icke hbg utredas. Pla-
Tö i fin Phaedori berättat våi^ at deti gihiud

drycken, hvarrhéd döds - ddmeh vetkftåltes pä

SöcÄ^TESi var tilredd äf CieUtä» GALfet^uä
för-
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förmålet- åtVeh om en forgiftig växt af detta

ivArtin I Athen var allmänt bruk, at med
Cicuta bringa mi(:sgerning8män om lifyetj hvar-

om kan jämföras XIIL Gap. XXV. Boken hos

Plinius (*'^): men fora Grekifke ordet Kovmv ^

hos Plato, närmare tyckes utmärka orten Co-
nium än Cicuta, har man ock anledning nt tro^

at det varit denna våkt j men dä mäftc låkért i

Södra Ländcrne, Conium vara mycket gittiga-

re, ån hos dis ^ likaft torde vara; at den dryc-

ken, hvarmed fordorn i Athen dödsdomar verk-

Itåltes, beftöd i en bländilihg af flerö flägs gif-

tiga växters fafter, läfom af Cicutä aquatica^

Oenahthe crocata eller andi^å dylika orter, hvilka

växa brri hvarannail pä fumpiga (lålleh. Theo-
PHRAstus nämner ock om en ^ hvilkeh af Ci-

cuta och Wallmoge- faft foi^ftätt tilreda en dof-

dryck, fdni utan fmärta i hall forörfakade dö-

den

§. 1(5. Hvad Cicuta aftgär> ladan forri den
växer hos öfs hår i nordliga delen af Europa,
fä tryta ej bevis pä défs flcadeliga verkan (j).

CjEsalpinus förmäler fig märkt, at när t^og-

lar foda fig af orhogne Cicutijé - fron, påkommer
dem forft yra^ fvindel och fomnaktighét, famt
fedari en häftig dod. MathioLus berättar ock^
at når Afiiorna i Italien hagoh gång äf railstag

åta

(*) SitTipiic. medicam. Fäciiltät. Libr. ill. Gap. i8.

(*) Hiftof. Natur. Miind.
(***) Hiftor. Plantärum. Libh IX. Gap. 17.

(+) BoERMAv- Präfieft. VI. pagi iff. Cicfcta^ vc-
nenata eft plaiitä ^ intus ftiiiita

, vertiginetn , fomuum^
deliria & ipfam mortem inducens.
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äta denna ort^ blifva de deraf fä hardfofde, at

öe fäilin forma vakna upp. Flere dylike Rön
kunde ånnu anföras, dem Wepferus famlat i fid

Hiitoria Cicutse aquaticx, fom utkommit i Ba-
fel redan IÖ97> at e) fortiga, det nyare tiders

forfök åfven lädant beftyrka. Dotter Caspaä
Neuman forgaf en frifk, Itor, frodvåxt hund
med roten af Cicuta, lä at han efter t minuter
fick convillfioner , famt inom 9 minuter Vc?r

dod ('^J. Med Cicut^- roten döda och utrotå

Finnarne Syrfor ur hiifen^

17. RiviNus och Mäfpus päftä x^ålj ut

Cicuta ej fl^al vara flcadelig for Kor3 Sproe-
GEL, i Experim. VIII* och IX. anfer henne en-

daft for Emctific. HenleYj i Trarifact. Vhi-

lofoph. iäger fig tagit in 4 uns af defs ro*t i pul-

ver, och Rcnealmy til 2. drachmer, utan någon fka-

d:i, åfven fom ock nägot dylikt anfores, iki The
London Chronicle for junius [761: men delleAu-
fibrers befitrif^-iing pä- orten, ibm de nyttjat 4 ut-

märker tydeiigén, a,t den i förra fallet varit Coni-
um,och i det fednare Phellandrium: defsutqm rojcr

roten af Cicuta, dä den är iä torr, at den ka^i

puiverifcras 5 icke mera nägon giftig verkdiu

Vare Finnar plåga torka Cicutss -roten , och med
Salt, iäiom et Låkemedél, gifva in den ät Bo-
flvapen., dä den icke år välmående*

§, ig. Herr Archiatern och Ridd, LircNé

har märkt, under fin Lappf^a Refa^ at vid 'L]\w'^

mingo äng i Öfterbotten, Kor och annan Bo-

(*) Chem. Med. Experiment. Tom. 2. pars L Gap.
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ilcap ärligen ftortar , foi' det denna giftiga våxt

där ymnigt våxer-C^/. I lloflagen flvedde, är

1744, efter defs Ron, afvcn. mycken l1;ada ge-

ilom Ciciitä (*^^). Vid Grimstorp i Gökhems
Socken och Våflergotland, har lltmma orti un-

der namn af Ndcke-roty utodt en myckenhet Hå-
Har C^^^'*}* I Finnland här jag, undbr mina Re-
for, äfven ganil^a ofta, iä i Tavaftehus fom Björ-

neborgs Lån, funnit Kor, Oxar och Haftår itor-

ta aF vfir Cicura. Ehuru ock ^ hfes LucRETiusj
{\) verf. 897, det heter: videre licct pihguc-

fcere iu:pc Cicuta Barbigcras pecudcs^ hömirit

quie eil acre tcnenumj och hvarnf iiagra tagit

lig anledning at palta, det Cicura ej ll:adar Get-
ter , lä erfor jag dock, är 1746, tydeligen ve-

derfpeletj J det, under mitt tiliålliga viftandb

pä Achas Pråftegärd i Tavaftehus Län^ 1 Get
och 3

Kiilingar hämtades döda upp af et Kärr
in vid garden, där de lätt fiil .dcd af Cicuta^
hvilken ymnigt vaxte dåfftädes. Mig är ock
berättadt, åt liäi: af eri händelffe fölk lagt fig at

fofva i Hölador, där Cicuta ibland Kärr -höet
varit färflv och otörkad inblandad, hafva db blif-

vit yre i hufvudet, kroppen hai^ fvullit upp i

och hafva de med m5da kunnat räddas til lifvetj

men finnes denna växteiis ftjelke och blad up-*

torkade, gora de ingen olägeniiet.

. §. ip. I änftende til alt dctt^t, Ir det for ert

Landtmm högft angeläget, at blifva af feed den«

^ >
. , .

7^ J"»^

*"

"

"' "\ "
' '

"" " ' '

— — ..I — »' ! Ill I I II. ,11,, .,.
'

, ,mm'n m^

(*) Von Lis. Flor. Lappon. 103.

Flor. Svec. 239^

Wåftgöta Refan, pag. 99.
' De Natura rerumj Libr. VI;
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na farliga gåft ifråfi Ängar och Beteshagar; men
at vinna denna affigt , mäite man gifva akt pä
det jord-låge, hvaruti hon yåxer, defs blom-
ftrings- tid, hvad tid pä aret hon foder giftigc

Infecter, och huru hon måH fortplantar fitt

flågte.

20. Jord-laget for Cicuta år Kårr och dy-
aktig jord ; hon gömmer fina rötter fiålft Under
vattnet, våxer derfote måft vid Sjo-och A-bråd-
dar, eller uti vattu^golat\ I fall tihåckeligt

hoft-rågn icke infaller, lä ät vattnet i Kårr och
Backar val flödar ofver defs rötter, utan de lém-
nas bara emot vinter-kolden; har jag ofta fedt,

at i Backar, dar Cicuta växt ena året lä fro-

dig fom hampa, har dfet andra året knapt fy nts

nägot enda itänd , utan har den aldeles af vin-

ter-kolden blifvit utodd.

§. II. Blömfter- ti'ien infaller medio Julii,

och lälédes dä^ når en del äf de Infefter hon
byfer, måft redan undergått fin förvandling (§.

13.): men den (kadeligafte, eller Curciilio pa-

rapleäicus 9^ 10^ 11), finne^ dä ånnu icke

i uet ikick^ at den formär oka fitt flågte.

§ 11^ Igeiiom rötter och ymniga froh fort-

{)lantas Cicuta ganfka mycket
i pä alla de ftål-

en, dår Jord-låget (§.10,) lädant tillåter. Defs

rötter åro ftore, och ftä i flere år^ i mycket
fank jord utfprida de fig måft i vidden 3 men i

faftare mark gä de obk nägot pä djupet. Ci-

cuta våxer ftor och frodig med en myckenhet
blom-klafar och fron : hvar radius i umbella

partiali frambar z fron. Har en Grew, i fy-

ra
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ra Wallmoge- knoppar, räknat 31000 fron, och
HoLLovAY i Önopordum 240C0, fä finn:is de

til foga mindre myckenhet på et frodvåxt ftand

åf CicUta; Sä mycket fnarare afFalla ock deffa

ifroii, ibm de åro ganfkä lätta, och icke emgif-

vas af nägot pericarpium eller jfiohus.

§; a. Gicuta fkulle, i anfeende til alt detta,

äit for lått kunna fylla upp alla vara Kärr •än-

gar^ Backar, Aiv och Sjo-flränder , i Fall Ska-

paren i Naturen icke tilfatt vifia Foglär och In-

fcctcr ^ fom hindra defs ymniga Fortplantning,

och lika fom väktare aro upmåvkfame deröf-

ver, at hon ej formycket ifär tillaga , mennifkor

och djur til tkada och vada. Förutan det den-

m växt hår fina egna plågare i db förenämnde

4flågs Infeäer^ lä infinna fig ock ^ under blom-
Itertidlen^ på defs blommor, läfom til dukadt
bord, en inyckenhet af Aphides Paftimdej Pa-

piliö Machvony Mufca Hydfcyami
^
Chryforaek Ne^

wörumy Phalena Pr^/^/^/Az och Bucephala ^ Then-
thredö Luteåy Cynips Vtminåiis och Scarab^us
Variähilis^ GaLenus anmärker redan ^ at Stajiar

äta fron afCicutai^ utan ölägeniiet^ Holletiden»

här defla fron äi*Ö mogna, har jag ock födt^ at

EmberiZiC^ Loxice, Motacill^ och Fringill^^^

jämte flere af Spat'f-flägtec, no^ ofta bef6kadei>
iia ort, och flitigt plocka defs fron.

%\. Landtrhån kunna , i folgd af det fönn

hii anfordt blifvit^ pä 5 lätt utrota denna växt

ifrån Ängar och Beteishagar» 1:0, Öm ftimpi-

ge Kärr och Golar utdikas, fa at i'otterne af

CicutÄ emot vintren blifva baré^ och af vin-

tcr-koWLen kunna förftoras iö)^ i:o^ Om
R i med
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med en fkarp lia, blad och ftjelkar huggds af*

Cicuta^ foiT ån den blommar j ty dcrmed foré-

kommes växtens Fro-iäning det aret. Men fom
pä detta lått, den perenne roten icke defs min-

dre blifver qvar i Jorden, och aret derpli fram-

bringar denna våxt pä nyttj fä ar ^to {äkrail:^

at til utrotande af Cicuta, nyttja i de Ängar
och Betesmarker, hvilkä icke kiinna utdikas och
uptörkas (§.2.0)^ den i Finland brukeliga qvift-

yxan, F^^ri kallad, hwilktn i mm Geopö??isi Svec^

Tom, L Tab. I. Fig. IL finnes afi-itad, och hvar-

med gahfka vigt hela ftänderi af Cicuta med
rotj (Ijclk och altfämmans, kunna upryckas. Ti*
digt om Vären borde Laiidtmaniien hälla Syn 6f-

ver fina Ängar och Betesmarker, famt ffj^ana ef-

ter, om denna våxt pä dem, eller vid Aar och
Backar, tagit fitt låte> hon rojér fig ock lätt,

iiied fina ftora mörkgröna l3läd. Som Boflcapcn

den tiden måft mifstager fig pä denna flvadeii-

gä våxt (§, 4); Mafkarne til de fkadclige In*

fcclcr hon up foder, om Varcn åro helt klena och
f|)åda (§47. § §i4*h Cicuta dä hvarken kan
blandas i Kårr-hoet (§ iS,) eller förgifta vatt-

net oni Sommaren i Golar och Bäckar (^5* )j

den icke heller tär tiltålle at f\lla fron, til fin

vidare fortplantning
(
§. 21. 22,, ), i fall den

tidigt foi* Ho- flättern upryckes och foriloresj

iå ligger mycken magr derpä, at LandtmSn 1

fynnerhét vålja denna ärfcns tid at; utrota henne.

RÖN,
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RÖN
,

Huru Qtron-faft genom fryfmng kan

med formän Concentreras och

fårvaras y

af

JOHAN CHRISTIAN GEORGII^
Kongl. Hof- Apothekare.

Svårigheten at confervcra Citron-faft , och det
myckna behof, fom man alla års -tider har

deraf, til flere Medicamenters beredande, har

foranlätit rnig, at gora följande forfok dermed^
De allmänna och måft bekante låttén, hafva

foga eller alsintet fvarat emot ändamålets At
lågga några korn grof fand i Boutéiller, och
fylla Citron -faft derpå, har jag funnit til in^

gen del nyttigt 5 utan at den déraf biifvit me-
re fkämd.

At confervera den med tilblandning af Mi-
neralifka Syror, går vål an, men fom dertil foi>

dras ftorre proportion af Mineral- fyran, ån faf^

ticn kan medgifva, utan at förändra firt natur,
lä blir ock detta medel aldeles otjenligt.

A t hålla faften i ef dertil gjort Glas-kårii,

och tåcka den med god Olja, (å at man genom
et vid bottnen gjorde Tapp- hål, k^n efter be-

hsig håmta faften derifran har varit det mäll

beroracle och brukelige låttet, men den häiler

fig dä ej långe, utan mörknar fmäningom, och
i famma mån förvandlar (in Syr^ i beftbet, får

fmak af Oljan, moglar, och blir til flut alde-

les odugelig.
^ R 5' Af
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Af de Brfok jag federmera gjort, och fom
^Dr mig båft lyckats, har jag funnit^ at det myc-
kna Mucilagineufe och vattcnakugc^ fom fin-

nes i Citron-faften, år qrfaken til defs fnara cpvt

ruption, och at den enda utvägen, at kunna con-

f.Tvera pch förbättra en eljeft god Ciiron- (aft,

beilär deruti, at i det m^fta liefria honom iträa

deffe bada delar. Genom kokir-ng pch dcUillar

tion låter det viflerligen ej gora (ig, ty vid de-

ftillation blir det ofverdellillerade utan fmak^

och rcfidimm obehageligt och odu^eligt, eme-
dan Citron -fyran til fj:orre delen förlorar fig vid

den grad af hetta, fom fordras til inkokning*

Af allmän forfarephet år åfyen bekant, a; dä

en hel Citron fryfer, förlorar den all (in fyra,

hvilket hårrorer af det myckna pulpeufa eller

mucilagincufa våfendet pch af kårnorna, hvarmed
faften år omgifven, fom vid upleningen medde-
lar faften den bittre och flwimde fmaken.

Til forfta ändamålets v In n andc, ncmligen, at

rena Citron -faften ifrän fit ilemaktiga väfende,

har jag funnit följande uiyåg vara den häfta»

Jag har fyllt god Citron- Tärt pa houteiller väl

fulle, och utan pälialJ Oija, korkar, famt fä-

iunda förvarat dem i Källaren, och funnit, at

faften hållit fig hela 4 ären , och under den tiden

blifvit renare pch hv\i lom vatten, emedan den
deponerat til bottnen et grumligt fediment, och
tått under korken fatt en mork och feg hinna,

hvilken, då den med varfamhet blifvit famman-
hångande borttagen, och faften utan upgrum-
ling fakta athåld , har den varit mycket forbåt-

trad til klarhet, hvitbct ock renhet, fam-t bät-

tre
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tre til fmaken, an då den påfyldes. Men fom
denne faft ändock innehållit mycket vattenakti-

ge delar, hvarifrän den äFven ock borde befrias,

om den, utan at flcåmmas, flcal Irä at conlerve-

ras, hvilka ock åro til ganflca ftort hinder vid

ätfkillige pra^parationer, läfom Limonad • pulver

och Sal Abfinthii citratum, med tlere, om icke

aldeles gora d^m omojelige har jag tänkt pä
utvåg, at åfven hjelpa detta, hvilket ock, ge-

nom faftens fryfning, lyckats for mig*

Jag har funnit, at dä en hel Citron, fom
förut fagt år, frufit ftarkt, har Giften blifvit al-

deles bärtfkåmd ^ men dä jag låtit en i tu fku-

ren Citron litet fryfa, vid lindrig grad af kold,

och med en Näl ttuckit flere hal pä pulpeufa

fidan genom den frufna (korpan , har en klar

och concentrcrad god Citron - faft , fom varit o-

frufen, utrunnit.
*

Jag har derfore fedan gjort famma forfok med
fjelfva faften i (lorre quantiteter, och funnit den-

na utvåg forträfFelig, at fä den concentrerad,

utan at aen deraf pä minfta tått {orfkämmes, och
når jag hårtil tagit eq faft, fom genom tidens

längd pä förenämnde lätt blifvit deputerad , har

jag dä erhållit den lä mycket bättre, och icke

lä ftarkt tingerad. Vid ftarkare grad af kold,

fryfer lätteligen altfammans, åtvcn det aldrafu-

rafte, hvilket likväl vid upleningen forft fmålter

och fedan efter hand det vattenaktiga. Men pä
det (ättet är ganffca fvärt, om icke omojeligt,
utan at förlora for mycket af fytiin , at kunna
fkilja dem ät, och faften blir dä ej iä renfma-
kahdc, fom når man anftåller fryfningen med me-

R 4 ra
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ra varfamhet, och afpnfiar den lindrigare grad

af kold/ lom endaft behofves til de mall vatten-

aktige delars ftelnande. Kölden imellan ^ och

f grader under fiys-punften^ har jag funnit va-

ra den låmpeligafte*

Vid denne Operation bor man vara Jämnt til-

Itådes, och lä fort någon is vifar fig
,

taga hart

den, til defs man mårker, at fura delen äfvcn bör-

jar fry fa : eller ock kan rnan, när et elltr flere

Icåril blifvit betåckte med is-flufva, flicka ztne

hal derpä, låta faften rinna ut i et annat, och
iterera detta, til defs den blir val concentreradj

til exempel, frän 4 kannor til et ftop, dä den
årvålftark, renfmakande, god oqh klar. Ifen,

fom famlas i början på denna fryfning , är fqni

rent vatten, utan minfta fmak af fyra 3 men ju
längre mot flutet, ju mera här den fmak af fyr

ra* Man fynes förlora mycket härvid, men p^
detta lättet tillagad, är denne fafc innemot 8

gånger lä liark, fom den fornt varit./ fom i7äft

bevifes dermed, at dä jag af den ohulna fafteri

b^hoft 2 uns och derofver, at faparera cn drach^

ma Sal Tartari 5 behofde jag ej mpi af denne

^

ån z drachmer/ Denne häller fig ock bättre:

utan at Bouteillen varit härdt korkad , val full,

eller bevarad i Källaren, har den, utan at nä-

gpnfin flcämmas bart, hållit fig oförändrad i fle-

re är, lika god och rcnfniakciig. Med en iä-

dan faft kan man bäll; riircda det iä mycket ef-

terfrågade Limonade-pulvret , hvartil vanlig Ci-

tron-faft, pä längt när, cj är lä tjenlig. Det
tillagas pä det lättet, at en drachma af en lå-

dan concentrerad faft, hälle? fmäningom och ef-
^

\

'

'

'
:^ y^'

^
"

'ter-
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terhand pä 6 drachmer af det finafte och tqrra-

ftc Ganari-focker, dock få 5 at det mellanåt far

torkas, til dcfs akniminans år tilblandadt» Soc-

kret blir härigenom tilråckeligen furt , och dä

det uplofes i et glas v?itten
5

gor den behage-

ligafte Limqnade* Med en ladan pr^cparation

pores äfyen falige Archiatrcn v. Rosensteins
kylande pulver aldrabaft, utan at lä ftraxt H-

quefcer^. Den lä kallade Gremor Saturni 5 foni

gores af Gitron-Hifc och Bly-åctika, blifvér åf-

ven genom denna faft af (larkare och båttre con*

fiftence, ån den af yanlig Citron-faft.

Befynnerligt nog och ganflca artigt experi-

ment i Pharmacieii är det, at fe defle tvånne

liquida tilfanirnans blandade, utgöra en foHde Ro-
made af en tjockare gräddas coniiftence: handlaget

dervid år endaft, at til Bly-ättika taga en lika

vigt Gitron-faft, och blanda, under ftändigt rif-

vande i en Mortel, litet efter hand af faften,

fom dä genalt tjocknar» Ehuru befynnerligt det-

ta experiment fer ut, kan det likyål lätt förkla-

ras genom prascipitations-låran.

Til flut bor jag äfven nämna, at den Citron-

faft jag nyttjat til defla forfok, har ej varit hår

utprådad, utan kommit frän Mallaga, den de

pä iiållet af mogen frukt präfla, och icke, fä-

fom hos ofs, den vi af omogen afplockad frukt,

fom under hitforflen forft mognar, nodgas präfla.

Jag har altid med mera Ikäl tyckt mig bora |iål-

dre bruka den förra, fom vunnit fin mognad
mera efter naturens ordning, dä dqngcnom en
lättare fcparation (ker af faken frän fmö fibrer,

fom den i frukten år omgifven med, ån den vi
^ R f ' '

^ af
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af forfarenheten finne hår pråfins^ hvarvid åt-

följer ganfk-.i mycken pulpa, hvilken man ej u-

tan llorlla fvarighct kan llilja derifiän, förrän

den med det famma antagit mogei-fmak^

Några vlldt - växande S%)enjka Örters

hmbMls - ny^a •

upgifven af

PET, HÖLMBERGER,
Philof. Studiofus.

En hetydelig fumma penningar gar ärligen ut-

ur Riket for Lin och Hampa, fom kun-

de befparas : ty utom det, at defTli växter, med
vederbörlig H^otiel, komma väl fort i vart Fä-
dernesland, ja ock i vara norra Lands- orter,

och med allmänn;ire odling fkuUe kunna til den
myckenhet frambringas, at yi ej behofde der-

om tillita udännir.gen, finnas hår ock några vil-

da växter, fom kunna (ä tilredas, at de til vifla

behof kuride gora famma tjenfl: fom Lin och
Hiirppa. Sädahe äro följande^

Afdcpias vmxetoxicum ^ kallad i fomliga orter

Tulkört y i andra äter Horskonung y växer ofta til

ftor myckenhf^t pä vara berg, uti den magra-

fte Fjåll- och Ljung-mylla. Hvilken fkulle väl

kiinna tro, at en lä frän yåxt, fom åtes af in-

tet hemtamdt djur, förutan af Geten, hvilken

endaft atbiter ytterfta lljelken deraf, fkulle, då

den blifver rätt anfad
,
girva et kofteligt Lin?
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Ja! jag tiltror mig kunna beyifa , at det år mera

giftande och mindre kinkigt, än värt allmänna

Lin* Örten är percnnis eller upvåxer flera är

at roten, Qch läledes i det affeendet båttre äii

Lin. Tiden, när den boraffKärns, är, kärt ef-

ter det Rågen mpgnar, da man åfyen kan gora

fig nytta at det dun, fom ligger i de mogna fro-

hylforna, til Uoppning \
Dynor, ra. m, Stjel-

karne hora torkas, och pä grås-vallen utbredas

jämnt qch nära vid jorden, iä at Luften, Sol-

ilrålarna och fuktigheten må kunna lika arbeta

pä fibrernas mjuknande, ocl- Ikäfyets flciljaqcle

ifrån baftet. Sä fnart man märker, at (tåfyec

\ål lofsnar, år det tärdigt at uphämtas, torkas

och bråkas, pä fiimma lätt fom annat Lin» Ju
längre det rotes, defto hvitare blifver det vs^ly

men fom man bor vara angelägnare om hällfaii-

heten, ån h vitheten, tär det ej rötas for niyc-

ket. Gulhet är defs råtta tärg. Får det lig-

ga ute ofver Vintren, blir det krit-hvitt. Om
man bukar ftjelkarna forrån det bråkas, år det

båttre.

Vill m^l^ plantera denna våxt, bor det fte

uti Ljung-jord, pä lädana ftållen, dår Berghäl-

lar eller Steii-gryt finnas, hvilka åro vända e-

mot Solen. At plantera den genom fron, gar

långfarht: båttre är^ at taga roten med fina gcm-
ma^ här til. Sedan hon en gång rotnt fig^ bi-

behåller hon fig i mänga år, och förokar fig

med nya fkott. Om hoftarne bor roten betäc-

kas med lofv ty tå gor naturen fjelf. De fmä
fkott > fom fitta vid roten, bora ingalunda vid

afflvårningen fladas, emedan de blifva tilkom-

mande årets ftjelkar. Huru ilor ti Igång finnes

icke



icke, uti en del af Rikets Landfkaper, pä Berg,
lom genom denna växts planterande kunde gö-

ras nyttiga ?

Turrltis glabra^ (Rakentraf eller Stiiifrp) iiräxer

pä backar, uti landblandad iVart - mylla vid ä-

ker-renar eller i fjelfva Äkren blir hon frodiga-

re , fom år tydeligt bevis, at hon med formän
kan cultiyeras» Örteq år annuel, hoi; derfore

hvart är planteras genom fron, fom biifva mog-
ne ftrax efter Räg-flcorden: de åro fmä och gu-

H til fårgen, men ofver 1000 pä hvart Händ.

Växten handteras til alia delar lika med Lin.

TJrticii dioicii^ (Brann- nås fl a), år allmänt be-

kant, mjn at deraf kan tilredas et lä fint Lin,
a t u c c a fvcn tjenar til Nettelduk^ låfa ej män-
ge hafva fig bekant: fättet, huru den bor ait-

fas, har jag ej heller uti nägon Svenfk Bok i-

genfunnit. Jag vill derforq kärteligep meddela
det lilla' jag vet.

Nägflan år en Planta perennis, oqh yåxer (ä-

ledes ärligen up af fin rot: uti fet fvart - mylla

blir hon läng och frodig, öfyerfta ftjejken ates

af Kor> fom deraf ipjolka ymnigt: men intet

annat hemi;amdt djur åter henne. Derfore be-

hofyer hon ej någon ftångfel, hålft hon af na-

turen tätt nog goda fcrfvars - medel. Vil man ^

llcaffa fig^ftorc forräd deraf, bqr man plöja |ä-

fom en Åker det fpållet, dar hon trifyes, och

dar bor hoi] tä lä fig och vå?ca orubbad. Rät-

ra tiden til upfkårningen år^ n|r nederfta bla-

den begynna fvartna. JV|an kan ock lata (kör-

da henne tvä gånger: forll når Papilionis Ur-
ticce Larver fqrderfva bladen, och fedan mot

' '

^ ^ ^ ' Ho-



Hoden. * Det behofves ej hcvUå rötterna for

Vinter-kölden^ ty de qVarfittande ftjelkar rutt-

ria, och betäokä nogfanit rötterna.

Sedan ftjelkarne blifvit torkade, rotas de pä
gräs -vall eller i vatten, läfoni Hartvpa, Tiden
til liptagningen kän, for vådcflekens olika Be-

fkafFenhet, ejiitiättas: nog af , når tagen är Iivit-

gul, år hon tilråckeligc^i rott. Emedan fomli-

ge ftjelkar åro mycket tjocke och länge, andre
äter mindre, bor man fortera och tova dem h val-

for fig. Vid brytningen eller brakningen, bor
det gföfva förut vål bultas med en trå- klubba:
med det finare forfares pä famriialätt, föm med
Hampa eller Lin. For ofrigt boi* det ock til

alla dekr beredas iafom Lin, undantagande, at

både finare och grofre Näsflors ftjelk-leder bora
Värfamt bultas 5 ty i ännan handelfe går tagen af

på det ftållct, hvilket eljeft éj (ker.

Den ftöra myckenhet Nåfslor, Tom våxcr hos
ofs i Humlegårdar, vid Gärds-tomter, Godfel-
hogar, m* iriv hvad tilgång af Lin fkuiié deri

icke gifya ofs, omi den rätt nyttjades.? Jag vet
vifst^ at den hushållare, fom en gäng förfoke

nyttan har af, (kal fedan aldrig förfumma, at

famla ocli til Lin använda alla de Nå&iur hän
kan ofverkomma.

mmidu} tupulusy (Humle )o Huru åf defs tå-

got kan tilredas et ftarkt åmne til gröfva Våf-
nader, jåfoni til Såckai^ Slap-klåderi Häft-tlc-
ken, Rep rri. m. år liti KongU Vetenfkaps
cademiens Handlingar for Jul. Aug. Sept. ijfo,
tydtligen vifat : men ganfka tå hos ofs nyttja
detta hushålls-grep , hvars förmän jag med egen
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forfarenhet kan béftyrka. Sä friärt rfefvorna aro

afplockade, afflcåräs de uti i ä 3 alnars länga

ftumpar, och aflkiljäs uti vifla hopar nerhligeri

de tjockare^ fmalare och fmalafte med iido-ftjel-

karna, hvar for fig. Emedan Htinile- rcfvorriä

åro krokigt bogde i fpiraler , bora (tumparhä
med en trä- klubba val bultas, äldrahålrt leder-

ne, dock varfamt^ och fedän raka utläggas pa
marken at rotas, där de fä ligga orubbade un-
der fnon ofver Vintren. Jag häller ej for olikt^

ät de fkulle bättre och fortare i-ofcas, öm de ut-

bredas pä Fähus -tak, eller läggas uti rinnande

vatten, fäfom uti nämnde Handlingar låres. ,Når
refvorna fe gulaktiga ut, och (Ijelkarna fkilja

fig väl ifrän badet, bora de uptägas : ligga de
längre, blitvå. de väl h vitare, mall förlora i ftyr-

kan» Ändteligen töi'kas de, del§ i luften, deU
uti u^n, troflcaS pä Logen, brakas och haiidjte^

ras läfom Hampa. Tägorna håraf blifva lä fihä

fom nägon Hampa, när de blifvit fatt rotte, öcH
tjena näftan til alla de behof, foiri hon. Äf dfet

dä icke- oforfvarligt, at dettä århne bärtvräkes^

utan at til nägoil nytta anvåndäå^ läfom näftaa

allmänt ficer ?
^

Målva rotunda (Katt-oft)i defaf kan ock til--

redas et flags Lin. Sedan våxteh är foriit toi^-

kad^ rötes den i vatten, til defs ftjelkéh^ vid

minfta hopklåmniilg^ lemnar ifräti fig eri muci-

lagiheiife materia, hvilken bor äfftrykäs; Sé-

dån griiiggas ftjelkfeh v när han år half-tori^, imel--

lati fingrarna, til défs mycket fiHå tägor vifa fig,

fötti dtréfter torkad. Finnes hägot grönt fiä tä-

görriai> bor det vid ghuggningtiri tagas bärt. Når
tagorha blifvit torra, åro de hi^ita och itiyckec
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fina, famt kunna fpinnas. Om nngot vigare fä-.

t

m bräka dem, än genom gnuggning, kunde på-

finnas , vore detta (lags åmne til träd, efter mia
tanka, ej til föraktande.

Prof af defla (lags Lin, har jag den aran ac

K. Academien här jämte roeddcla^ De 2 forila

flagens tägor blifva ahis-länga , llundom ock län-

gre, rot och to|^p oberäknade, Tom vid bräk-

ningen gå af: tägbr af Näfslorna kunna érhällas

af halfannan til i alnars längd, och af Hiimle-

refvorna, lä länga man vil hafva deni.

Nu vil jag ock kärteligen hämna nägra an-

dra Svenfka örters nytta.

Convallaria plygönattmy Tom i Upland källas

Språng-ort, har eii hvit rot i foni icke allehaft

år mycket begärlig for Kor, och okar gräddan

pä deras mjölk ^ utan ock gifVer en fmakclig

och födande fpis for Folk, dä hon antingen til-

lagas läfom Sal-fophie eller Spårl'iå, eller ock
torkas, fonderftotes och fiktas til mjöl, hVaraf

et godt hvitt brod kan bakas. Roten äf foc-

aktig, mucilågiiieufc och födande, boi^de derfo*

re inflyttas i alla Krydd-gärdai*. örten trifvcs

bart på hogder, ibland rtenar och bergs-klippor,

dock 1 fvart- mylla, hvaruti hon Vida utfprider

fina länga hvita rötter.

Af Junca conglomerato ocB bulbofdy fom kallas

på Svenflca Knapptång och Stubbtäng, kunna
rått vackra bord-mattor göras ^ hvilka blifva ån

vackrare, om man färgar dem.

Triglochin palnjlre (Kärr^fältihg) och inäritl-^

mum
( Salt-gräs) ätas med ftoHla fnalhet af alla

hem*



Hemtamda fyrfotade djur, men deraf, - hålft äf

den fenare, kan ock kokas falt, pä det låttet^

at Saltgrälet lågges i en Gryta, hvaruti tvä de-

lar kokhett vatten fläs emot en del af Gråfet i

fedan ofverholjes Grytan med en tjock dtik. Da
fakan blifvit utdragen, filas Vattnet genom et

tatt klåde, och kokas lä länge, til defs det bör-

jar blifva tjockt; hålles fedan uti ét annat kåril

och iättes uti et kalt rum at fvalna: grenigä

qvifhtr nedlåttas håruti, pä hvilkä Saltet uti Cry-
ftaller anfkjuter. Det kan ock for Bofkapen bru-

kas oanlkutet, dock val hopkokadt*

Epilobium ängujlifolium (Rämjolksgrås). Defs
fro-dun, fom blifva mogne kärt efter Kornet ?

kunna tjena til ftoppning uti dynor, Sängtåc-r

ken, m. ra* Deraf kan äfven fpinhas garn til

Ljus-vekar> Vantar och mera fädant. Skidor-

na boi*a afpläckas forr ande fpricka fonder^ ocli

fakta torkas, dä man, utan färdeles moda, med
é.n läng näl, kan utftrykä alt fro - dunet. A t

fkilja fröna derifrän, torkar man det val i en

ugn, hvarefter det infvepes i et klåde, piOca.^

med en flat kapp, och val flrakas. Sitta anda

nägrä frop qvar; lä foffvinna de lindér handre-

i^andet; Utur defs fron kan jämväl präflas litet

olja, pä famma lått, fom utur mänga ahdra fron;

Vuccinium fnyrtlllus (Bläbår ellei* Svalon). Des-
fa bär lätta en vacket bjä fårg pä Linne ocli

Ullgarn^ fom fitter länge uti^ och. ej andras af

Alcali. Bläbären famlas til detta bruk ^ d|. Smul-
tronen åro i aftagande, och fonderkroiKis med
eri trå-ftot: til en kanna bår tages nägot mer
ån en kanna vatten. De gifv^ lika god färg

bädc



bade med och utan kokning 5 når det^ förn (kal

tåtgas, tätt ligga en timma i fumpcn, famt då

och då blifvit kringrordt.
^
Samma flags täfg fas

åfvcn af Ruhus t^eftus^ Bjornhallön eller Kalf*
hjortron.

Arbutus uva urfi (Mjolon). At Mjoloh-ris du-
ger at blandas i Rok-Tobak , famt at derméd kan
lättas en Caftör-fvart fårg pä Ylletyger, år för-

ut vifadt uti K. Academiens Handlingar for ar

1745, fid. ipz^ och for är lyf^, fid. izj Men
dcfsiitom kan ock cn vålfmakelig hälföfäm Sirup
tilredas af fjelfva båren, pä följande lått. Bar-

ren, lom blifva mogne litet fenare än Lingonen,
renfas väl och krofias med en tråftot^ dock lå

ät kårnorna ej fonderflotas. Derpä flås kokhett
vatten, dubbelt emot båren, och kårilet täckes
vål, at faften ej far bärtdunfta. Når baren fal-

lit til bottnen, filas extradet genom et tätt k lade
tillika med båren, och altfammans utkram^js i

en gryta, hvareft det kokas, til defs bubblorna
med fvärighet trånga fig up ifrän bottnen, dä
Sirupen är färdiga och uthålles i en kruka, in-
nan den formycket tjocknar. A t Sirupen un-
der kokningen ej mä vidbrännas, lägger man fen

glas-bit i bottnen, fooi med fin ftändiga rörel-*
fe hindrar vidbrånning. Om båren kokas frän-
filas, och det franfilade hopkokas enfamt^ faf
Sirupen cn Stiptiflc fmak, olandad oitd forma
och år dä oforlikneligen tjenlig mot Diarrhéer'
men eljeft icke. Defla bär, fom våxa til of-
Vérflod i mängå af våra Lahds-oi ter , borde der-
tSre ej lemnas at afFalla och forruttna pä mar*
ken, hälft man af hvart qvarter bår lärenjung*-
fru Sirup, lä god och nyttig förn Socker-firup.
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Prunus fädus ^ (Håggbår). Deras • torkade

kärnor kunna beredas til Mandel - mjölk. Når
yttra fnafet blifvlt afflcaladtj kan den båfte kän-

nare ej fkilja dem frän Bitter- mandeK Än båt-

tre dertil äro Korsbårs -och Plommon - kärnor ,

hvilka derfore af ingen god hushållare bora bärt-

kaftas. Defla tre flags kärnor, fä vål foni Står-

kebårs, gifva ock nog mycken och välfmakan-

de gulaktig olja, tjenlig til matlagning, dä fna*

fet afdrages, kårnorna torkas, ftotas i Mortare,

eller malas på Oljeqvarn, famt fedan med Ol-

jepråfs utpråflas.

Crat£gui oxyacantha (Hagtorn). Defs bår åro

begärlige for Svin-kreatur, borde derfore fam-

las j men af dem kan ock göras en god Sirup,

nåftan pä famma lått, fom af Mjolon, och med
någon liten tilfats af Socker, fedan Sirupen bör-

jat tjockna* Blandas kriflka eller andra fyrliga

Äplen uti fpadet^ til en fjerdedel emot bären,

tär Sirupen en angenäm fmak.

Om Carlftads Sitfts tdväxt i Folkrik^

het ^ fedan år 17x1.

af

PEHR WARGENtlN.

Uti K. Academiens Handlingar for är Vj6%
har jag berättat, huru nägra Confiftoriers

til Kongl. Maj: t inlånde Fortekningar pä Födde
och Dodc uti deras Stift, ifrån och med är 1721,

til
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til och med 17555 fallit i mina händer» Af For-

tekningen for Stockholtos Stad ^
jårnf6i'd cned de

fenare arens Mortalitets- Tabeller ^ fokte jag dä

vifa, huru ftor tilvåxc i Folkrikhet denne Stad

vunnit på 40 ar* I famma ars Handlingar har

Bifkopen, Herr Doétor MÉNNÅNbEk, ingift

vit en dylik jåmforelfe imelläii åldre .och nyare

Fortekningar pä Födde och Döde i Abo Stift
^

famt dcraf funnit, at Folkhopen dåf , inom 40
är, biifvit näftan dubbelt ftorre.

Af de offige Confiftoriefnas åldfe Forteknin-

gar, foni mig biifvit lemnade^ årö allenaft Go-
theborgs, Garlftads, Wisby öch Heliiofands

lä rediga och fuUftåndiga^ at någon nytta af dem
kan göras til detta åndamäK |«g foretager mig
denna gäilgeii allenaft Carlftäds Stift, hvamti^
enligt Gonfiftöfii angifvandé^ på de nåmnde 16
aren, voro Födde 60476 Barn, och l)6de 39ffl
menniftor^ Gonfiftörium nåmner icke, hurii måa-
ge biifvit födde och döde hvart år (Undantagan-

de år iy]6y då de forte Varit 4IfOi och de fe-

nare zf4.9)1 men dä man delar fummornå med
t6^ finnas vid pafs hafva biifvit födde hvart

är, och 2.47^ dgde: formodeligen ^oO eller ^00
ftiindre de forfta ären^ och iå månge flere de
fifta.

^
Ifrån år ty ^6 til 174P5 faktiar ja^ all Urtder-

råttelfet men ifrån och med fitlnåmnde år^ dl

Tabell-verket tog fin början, til 1773 ars ilut^

har Leftoren vid Carlftads Gymnaliuni, Herr
Magifter Anders PiscAToR, behagat medde-
la mig ganflca fullftåndiga utdrag af alla arens

til Gonfiftorium inkomne och där forvarade Prob-
fte-Tabelleré Jag beklagar^ at jag, for vid-

S z lyf-
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lyftigheten fkul^ ej kan infora famma utdrag helt

och hållet, utan nodgas fammandraga det til föl-

jande karta Tabell, fom til mitt ändamål den-

na gängen got* tilfylleft. Jag vil dela de zf äreii

uti f Perioder.

Födde Döde.
otver-

fkott.
|Brift.

f

År 174P — —
i7fo — —
I7fl —
»752- — -
i7f5 ~ —

4f8p

4862
5016

402!

32Ö5

33Ö7

ffck - -

fö8 - -

2284 - -

14P5 - -

1664.] - -

Summan af f år —
Medium af de f åren

Z3P2; 17571

,3474 130P

- -

År I7f4 — —
i75r — —

I7f7 — —
ijfS -

r?77

fzz6
4.711

. 4747

3708
3ffo

3f74
3?38
4480

1669

1779
I<$S2

1583
267

Summan af f år —
Medium af de f åren

£5'4po

foSo
i8<S50

3730
6750
1350

År 17^9 — —
17Ö0 — -*

ij6i — —
Ij6t — —
I7Ö? —

48^6

fzz4
fizo

4897

3718
Z822

5024
3P58
ri74

1 148
2481
2200
1262

2.77

Summan af f år —

•

Medium af de f åren

zsfio

f 102

i8ép6

373P,

6814
1363

o

Ar
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FöddeJ Döde.
ofver-e

fkottJ
Brift.

År 1764 — —
— —

1766 — —
fOÖI

f348

4212
376Ö
3opz
3228
3600

800

I29f

22f6

1396

- -

Summan af f år —
Medium af de f aren

16048
fZOp

17BP8
?f8o

Sifo
1629 •m m

Å.r 1769 — —
1770 — —
1771 — —
177^

1775 — -

487^
53fö
rof7
4196
1072

f lii

4033
4421
9190

1 1408

13^3
636

- ^

140

m m

A Q OA

8356

Sum^ afde 5 fiftaären

Mpdium af famma ar

1Z053 34164
6833

II5I

I

2202

Sum. af alla tf åren

Medium afallasf år

'^3f4?
494 i

106779
4271

16764
671

Utom de iz^f^:^^ fom blifvit med lif födde

och tätt Dop, hafva ^fji Barn dodt i eller

ftrax efter fodflen.

Ora det nu tages for afgjordt, fom allmånT

neligen hålles for hogft fannolikt, och fom åfven

jag, uti K, Vetenfk^ Academiens Handlingar for

år 1754, och pä flera ftållen, med fkäl och ex?

empel fokt beftyrka, nemligen', at de uti et

Land årligen, flera är ä räd, Föddas och Dödas
okade eller minlkade antal gifver tilkånna he-

S 5 1^
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la Folkhopens tilvåxt eller aftagande, iiåftan i

famma proportion
5, (å år oftridigt;? at AVerm-

land och Dal hafya blifvit mycket folkrikare,

pä 50 år. Ty imellan aren 1721 och 1736, föd-

des dar ärligen allenaft vid pafs 3780 Barn, och
dodde ärligen 24JI mennifkorj men i de fenare

Iren, ifiin och med 1749, til och med 1771»
åro dar årligen, per medium 5 födde fosi, och
^6de 3747. Förhållandet imellan de Föddas anr

$al uti bagge Perioderna år^ läfom loQO til 1 3 >6ii

0ch imellan de Dödas, läfom 1000 til ifiö.i

JLfter det feiiare, (kulle Folkhopen hafva okat fig

påftan fom 2, til 3 3 men efter det förra, aagoc
inindre: genom medium af dem bagge, finnes

förhållandet imellan Folkmängden, lådan fpm den
var imellan 1711 och 1736, til den Tom dar be-
fans omkring år 1750, läfom 100 til 143, hvil«

feet var en ^nfenhg tilvåxt pä vid pafs 30 ar^

Tilvåxten har val fomliga är varit ftorre, och
fomliga mindre, alt fom ärcn varit mindre eller

mer Epidemifka, dock bcfländig, til och med
år 1771, om allenaft åren 17^3 och 1769 un-

dantagas, då några få flera dodde ån föddes: m.en

de tv^fifta åren, 1 77 i och 17759 hafva bekla-?

geligen for denna Lands-ort varit olycklige, då,

Utom Koppor och andra vanliga fjukdqmar, Rot-
feber och Rodfot, fororfakade til någon del af

Jiungers - nod , efter 1771 års niifsvåxt, lade en

ovanlig myckenhet mennifkor i grafven* Då de

förra åren allenaft 3 til 40C0 i Stiftet dodt år-

ligen, afgingo, endaii på defTa 2 åren, ofver

20000. Defsutom föddes ock pä dem et mia-

§rQ antal Barn , ån pä de förra åren , iä at man
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kan råkna Stiftets forluft pä Folk ofver vanlig-

heten, åtmmrtone til löcoo Mennifkor, Dec
har flledes pä z år mera förlorat, ån det på de

föregående iz aren vunnit.

Vi hafve val nu ftorfta orfak at tacka GUD-,
fom dampat deffa fjukdomar, och äter vålfignat

värt Land med ymnig årsväxt, både fiftledne

och innevarande är 5 men nian fer dock håraf,

huru hogft angeläget det är, at tilråckelige Span-
mäls-Magaziner åro at tilgä, vid infallande mifs-

våxt, befynnerligen i de 01 ter, fäfom Dalarne och
Wermland, hvilka ligga långt ifrån fjo-fidan,

och derfore ej kunna i haft undlättas med Säd
ifrän andra orter,

Mårkeligt är at fe, huru vackert Folkhopen
forkofrat fig, näft efter de ovanligt ymniga ä-

ren i7fP^ i7<^o «ch 1755. Mortalitets-

Tabellerne äro en art af Thermometer, fom vi-

far, hvilka är Landets invånare haft ftorre eller

mindre trefnad.

Herr LeftorenPiscATOR har ock meddelt mig
Summorna af alla hvart tredje år i Stiftet räk-

nade lefvande mcnnifkor, hvilka här fortjena an-

foras. Han har uptagit hvart och et af Stif-

tets 10 Probfterier for fig^ men här torde vara

nog, at endaft (kil ja Wermland och Dal, for

at vifa Folkmängden uti hvardcra af deffa Lands-
orter.

År. I We^^mL LDalsLand. Summa*
1749 räknades {oof8 1 — ?034f — 130^15
17JI — 103408 — '^zt()Z — J3f70O
I7f4 — io69pf — 35010 — i40oof

S 4 År
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o

Ar I WermU I Dals Land. SHmma^
I7f7 109375' — 34029 — 143404
iy6o ii2,2g4 —^ B^J^i — 146^5^^

_ 1 14897 — 35883 — 148780
1706 — ii84f8 — 3468f — ir3M-3
ijöp — 120731 — 3f303 — iföo34
^I77i — 117830 33449 ^ ij-i27P

^77^ ~ IOP5P3 32.288 — 141681

Härvid märkes 1:0, at enligt åfverfkottet af

Födde, hade tilvåxten, ifrån är ijfi til 17ÖP,
bordt vara ofver 240005 men finnes, efter de
räknade pä famma är

, verkeligen hafva hunnit:

til foga mer ån 20000* Således hafva 4000 pä
den tiden flyttat til andra Landfhap och , fara

vårdt, nägon del deraf, til Norrige. 2:0, At
tilvåxten varit, i proportion emot Folkftocken,
mycket mindre i Dals -Land, ån i Werml^nd,
hvartil de , fom båttre kånna defla orter och de-

ras hushälls-omftåndigheter, kunna angifva orfa-

kerna. 3.'o, At förhållandet imellan de ärligen

Föddas antal, och hela Folk- fkaran, varit i det

nårmafte, fom i til 2p , men de D(5das, pä d?

15 ären, ifrån I7f4 til 1768, fom i til 2^^

4:0, At dä Wermland, enligt Herr Premier-

Ingenieuren Marelii uträkning, innehåller en
rymd af 180, och Dal af allenall 3f Quadrat-
milar, funnos> är 1769, i det förra 670, men i

det fenare landet 1009 Invånare på hvar quadrat

mil. Öarne i fjon Wenern, fom hora til deffk

Landfkap, åro uti deras areal -innehåll inberåk-

nadej men ej vikarne af famma Sjo^ Altlä år

Dals-land tätare bebodt ån Wermland, hvilkef

fenare Ir, i fynnerljet up epaot Nor(ka gränfen,

mera



mera bergaktigt, och defsutom har flera ftora

Infjoar. Defla orter åro vål ibland de mindre
fruktbara i Riket: , men kunde dock iåkert fö*

da mera Folk , om jord - bruket dar vore drif-

vet til famma hogd, fom Bergsmanna- rorelfen,

hvilken nu fyffeliätter en anfenlig del af inbygg

garne.

Enligt Herr Piscators Fortekning, åro på
de filla 1^ ären, i Wermland z^opj, och pä
Dal, 741P Brude-par vigde: och fom pä fam-
ma tid I2,3f4? åro i dem bägge Födde, belö-

pa fig ofver hufvud 4 Barn pa hvart Hjone^
lag, låfom annorftådes nåftan ofver ak* Ibland
izo menniflvor, har ftiftats et nytt Hjonelag
hvart år.

Til flut, far jag meddela Herr Leå:oren Pi-.
SCATORS fammandrag af Mat -lagen eller hus-
hällen i Stiftet, (ädana fom de efter rakning
befunnits.

År. I Wermland. Pä DaU Summa,
174P — J4f7i 4f7Z — IP143.
I7fi — i4P^i r-^ 4éf8 ^ J9f79.
I7f4 — iffoS — 47f7 — zoi6f.

jjfj ^ is^27 4P28 2,o7ff,
1760 — i6ff8 — foo6 ^ Zif^4.
17Ö5 ?6h7 — f^^r — 2I77Z,
1705 — i73^f ~ f26^ ^ zzfso.
17^9 r- iSiif — fi6o. ^ 2347f^
177^ — ?7f?7 fMo ti6^j.

Således har hvart hushall i allmänhet beftått

af 6 eller jneråndels 7 Peribner^

S RÖN,
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Rön;
Om Lepra-^

TOH, L, ODHELIUS,
M. D. x^ffeflbr i K. Coll. Med.

Nåftan ingen Iclfamare fjukdom kan före-

komma en Läkare, ån denna/ Oboteligi

åtminftone til denna tiden, fortårer hon den fju-

kas krafter med en Heéliflc feber, och bereder

honom döden med fmä men grymma fteg, oak-

tadt hvad medel man mä dcremot använda.

• Under min iiariga tjenftetid, fom Medicus

vid Seraphimer Lazarettet, har jag ofta med
oro blifvit hårom ofvertygad, och forfokt mån-

ga medel fruktloft. Merciirialia, fom fjukdo-

mens lynne fynes åfka, och mänge Medici til-

ftyrka, ja äfven päftå hafva hulpit har

ock jag med all flit brukat ^ men utan tecken

til forbättring (^^^) ^ de hafva tydeligen okat

våifkornes rota, och förvärrat fjukdomen. Af
Herba Fumarii^ Officin, L. trodde Herr Do6t.

FoRNANDER fig hafva fedt lifa på en Patient,

hvilken af Herr Prof. Acrell och mig fedan

befoktes, ^och fans hafva en faciem luridam, fom

något liknade Lepra^ i anledning hvaraf flera

forfok dermed gjordes^ ibland andra på en ung
dräng frän Öftmo Socken i Södermanland ( där

Le-

() LiEUTAUD. Synopf. Prax. Med. 1765-. p. 426.

(**) Det famma har ock Prof. Murray fedt. Vi-

de De verm. in Lepra. Gött. 1769, p. 45 feq.
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Lepra i vifTe byar år likfom endemifk)., fom
fick nyttja Fumaria bäde i Thée, extraå: och
Utvårtes til bad och tvättning, men efter 2f
rnänadj dog han på vanbgt fatt af en tårande

feber. Provincial- Medicus Docl. Lyman be-

rättade mig fedan, at han med ftark Decoft af

Lignum Jiiniperi hade botat flere Leprofi uti

Tprneä Lappmark 3 detta forfokte jag åfven,

men lika täfängt. Han päminte fig en tid der-

efter, at DecoCten var blandad med flere orter-^

och nämnde bland flere Ledum paliiftre eller

Rofmarinus fylveftris. Jag hade ju(l då en ny
Patient i Lepra, och beflot ftrax, at pä honom
göra forfok, hvilket, fom det vifat bland alla

det ftorfta och endafte hopp, jag hårmedelft får

den åran til KongU Acad. ofverlemna.

Pigan Brha Söderbergy 30 år gammal, fodd i

Selånger vid Sundsvall, intogs på K. Lazaret-

tet d, 8 Januarii 1774. Hon hade tjent flere

år i fin hemort hos fädant folk , dar ingen nod
eller fvålt plågat henne, med fullkomlig hålfa^

Sommartiden är 1771, kom hon hit til Stock*
holm, ifrån hvilken tid hennes Menfes varit bär-

ta: vid Midfommaren famma är, började hon
mårka flere knölar pä bagge benen, af h vilka

fomlige bulnade, och gåfvo en tunn vattenak-

tig materia, men en af dem förvandlades til et

öppet lår, omkring et helt år, hvartil åfven Ro-
fen kommit, hvilka bagge ölägenheter hon bo-
tade med en Salva, h varefter dock en hård

knol och nägra qvisflor blifvit qvar* Vid Mi-
chaelis 1772., fick hon en fvår hetfig Feber, hvar-
i från hon med moda blef frifk vid jultiden, hvil-

ket goda tilftånd varade til Midfommaren 177?,
då
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dä hon forfl: fick en envis klåda och fnalTel i an-
fiktet, hvarefter upkommo fmä härda knölar,

fom ej läto klåmma fig, meh ej heller gjorde
fynnerligen ondt, med en mork farg, hvilka

dageligen okade fig til antal och ftorlek; de
fpridde fig fedan ofver armar och ben, dock ej

til lådan myckenhet fom i anfiktet, men hela

ofriga kroppen blef fri. Vid intagandet i La-
zarettet befans hon for åfrigt frifk , men något
kraftlos, hade liten matluft, lagom öppet lif.

Menfes felades > de bedcrefiie knolarne voro af oli-

ka ftorlek, fom haflel nötter och årter, men of-

ver vånftra ögonbrynet , hvareft hären voro nog
lä och glefe, var en ftor, fora en Valnott. Kind-
benen, fynnerligen det vånfta, var hårdt fvuUet,

och likfom befatt med fmå knölar. Några voro

pä benen upbrutne, och gäfvo från fig en blod-

blandad tunn materia, och iraellan dem på den
fvuUna delen funnos fprickor, Rhagades, hvar-

utur lika flytning vifade fig. Anfiktet var imel-

lan knolarne fvuUet, rodbrmit och blyfärgadt,

roften ftråf, rauca, andedrågten tung, och nås-

borarne fyn tes likfom hälft hopfnorpte^

Sedan hon med Rhabarber forft renfat under-

lifvet, låt jag henne börja d* 9 Jan. med Infu-

fum Led i
, gjort af t uns på 4 Skälp* hett upkokt

vatten, hvilket fick rödgul flion fårg, och en
foga obehagelig fmak, hvaraf hon drack om da»

gen frän § til 2 Skålpund, alt fom hon det kun-
de tåla. Forfta verkan var hufvudvårk, med
Svindel och hetta ofver hela kroppen, och når

hon drack mycket eller for häftigt, fick hon up-
kaftning , men eljeft flöts denna feber - rorelfe

altid med fvettning.

Den
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Den iiy tycktes knolarne börja mjukna och

fvulnaden i anfikte, händer och fötter ntiinfkas.

Den 1 4 hade hon, af glädje ofver hopp om for-

bättring, druckit nog mycket af Infufum , fora

uphettat bloden til den hogd, at en åderlåtning

blcf nödig, och hon formantes at dricka mindre,

och vänta fin forbättring med tålamod. Den ig

fyntes tecken til mycken forbättring, Infufum

hettade henne väl, men knolarne och fvulnaden

minfkades, och Rhagades pä fötterna fyntes läkas*

Den 2p blef äter nödigt opna ädren* Hennes
utflag minflvades, och nu voro fåren och fpric*

korne läkte pa fotterne. Den if Februarii voro

famma goda tecken til forbättring, ehuru kno*

larnes minfkning icke mera var lä raårkelig> en
åderlåtning fkedde återigen. Den i6 Febr* blef

hon angrepen af en häftig upkaftning, mycken
matthet och Svindel, hvaremot brukades Nitro-
fa och aqua menthas piperitidis, fom hade 6n-

flceiig verkan. Den 27 började hon tillika tvät-

ta fig utvärtes med famma Infufum, men fom
krafterne mycket minfkades, och hon klagade
ofver fvårighet at fvälja, blef den 3 Martii be*

flutit, at innehålla med drickande af Infufum,
intildefs de kunde återvinnas, då imedlertid ftyr-

kände medel forordnades, och f flop fot mjölk
dageligeri fkulle njutas. Den 7 fyntes fmå vär-

kande rödbruna knölar flå ut ofver bägge armar-*

ne och lärcn, men de gamle i anfiktet minfka-
des, och den flora ofver vånftra ogat var mer ån
hålf^ten forfvunnen^ Den i z tycktes hon lä vara

förbättrad til krafterne^ at hon äter började Cit

Infufum^ men ej ofver ^ qvarter hvar formiddag,
ock tog därjemte nitrofa pulver, at dämpa blo-

deris



170 177 JuU Ang4 Sept.

dcns gåfning. Den 20 kunde hon tåla Infururii

tii et qvarter i dygnet, och tvåttade fig därmed
utvårtes tillika j nu började de måfta knölar fof-

fvinna, och atfoU huden ofver dem läfom fjäll
^

hvarjemte anfiktets fvuUnad mycket minfkades»

Den 30 klagade hon 5 at InfufUm retade kråknin-

gar i hvarfore fot mjélk flvulle drickas ftrax ot-

vanpa, fom något lifade henne* Den tö Aprilis

tycktes hennes krafter mycket okas^ alla Leprasi

fymptomer minflcades, och båttringéii tycktes

dageligen vifa (ig, hvilket goda höpp fortfor

ofver JVlaji manad > under lika medels nyttjande^

alt til den 154 dä hon ater mäiie ofvefgifva In-

fufum, for en ftark äkommen feber ^ ined äckel

och upkaftning, hVaremot tjenlige medel nyt'

tjades, fä ät hon den ip äter fyntes förbättra figa

Nu voro hennes Leprofc fymptomer til ftorfta

delett bärta, och de knölar, fom äterftodö, vo-

ro mjuke; men benen började vifa en öedema-
los fvtilnad. Nu brukades dageligen Mixturä
Salina Rivérii* Den 7 Junii fick hon en ftark

Diarrhée,fom utjagåde en i alns läng;Lumbricus$

derjemte återkom feber, nlätthét, torft och torr-

het i fvalget^ hvaremot Rhabarber, Spiritus vi-

trioli och et magpläftéf Piyttjades. Som tilli-^

ka blöd vifte fig, fick hon i t dagar, mornar

och qvällar, if gran Hux vömicae j fom fhart li-

fade Dyfentefiflce fymptömertie^ nieil febern och

tårkåti i fvalget ville den iiö åtinu icke ofvergif-

va henne. 1 Jtilii tnänads början var hon väl

mycket lindrad^ itien krafterne ville icke åter-

komma^ utan hon fyntes fmäningom mera afmat*

tas* Den 27 klagade hon detjemte ofver ftin^

Uti fidorné^ och Diatrhée med ref infann fig a

iiyo.
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nyo. Lepra fynies val mycket forminflcad, men
oaktadt hvad medel föm brukades, vifade (ig dock

foga hopp om hålfans äterfäende^ utan hon af-

led helt fakta den 31 Julii.

Jag fick nu hora af fjukvakterfkan , at hon
varit mycket olydig at bruka vida medicamen-

ter, at hon hemligen bärtbytt fin mjölk och
kottfoppa emot fill och falt mat, och at hon druc-

kit ofverflodigt kalt vatten.

Detta år (atltårdiga fodoppet af en håndelfe,

fom jag af den orfalceii tror mig bora berätta til

K* Academien, at han år den enda , i denna fvå-

ra fjukdom, fom vifat hopp til bot och förbät-

tring, på det andre derigenom kunna få anledning,

at forfoka denna ort^ fom växer ia allmånt i hela

Rikets medan lifs-krafterne mera aro behällne.

Det år helt vifst^ at ftorfta delen af Leprse
fymptomer och kännetecken, åtminftöne til ut-

vårtes anfeende, fyhtes ofvervundne, men olåker-

hetenom de inre delars fjukliga tilftånd
, fvaga

lifskrafter, och en olycklig envishet vid vifie

raedicamenters nyttjande 5 betogo mig fullbordan

af det glada hopp jag hade om defs återftållan-

landé til hålfan.

Denna cafus år i mänga delar lik den befkrif-

ning på den Iflåndfke Skorbugg eller Lepra, fom
Herr JoH. Péttersson utgifvit i Soroe 1769^

hvilken äfven fruktlofl: nyttjat Méfcurialia^

och bekänner fig icke känna något

Il pälitdigt bötemedei.

FÖR-
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På de Ron 5 fom åro införde i detta Quartals

Handlingar.

i. i §m Brunfien eller Magnefta nigra och

\J defs egenfkaper-, ^/U W. Scheele ijy

Tilläggning om Brunftenj af Torbern
Bergman - - - iP4

^
. Ttterltgäre anmdrktitngar vid Herr Schee-

LES om Magmfiai af Gvsta^b von
Engestrom - - • ^ ijp6

4. Befkrifning pd en ny art af ffat-formig Ma^

gnefta eller Brunfien y ifrån Klapperuds Jern-

grufvä} af Sven KiissMAi^ - - ioi

r. De märhvifrdigafie orters Geographifha belä-

genhet , vid Sjokuften i Skåne , Halland och

Bohuslän y af Nils Schenmark - xof

Ö, Anmärkningar om Cicutay och upgift at ut^

rota denna giftiga Växt ifrån ängar och be-

teshagar y af A. Gadd - - 151

7. Rön^ huru Citron -faft genom fryfning kan

med forman Concentreras och fårvaras j af

JoH. Ch. Georgii - - - 245

8^ Nägra vildt -växande Sven/ha Örters hus^

hålls " nytta y af Pet. HoLMBfeRGER - ifö

p. Om Carlftads Stifts tilväxi i Fötkrikhet y Je-

dan år 11 21 7 tif Pehr Wargentin, 158

to, Mn omLepra, af ]ou, Lk Odhelius, z66

^rvr

?k ^ M .
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ACADEMIENS
HANDLINGAR.

FÖR MåNADERNE
OcToBER, November, December

^

År 1774
I^ RyES ES,

Hans E X c E L L É N c É >

Herr Baron SVEN BUNCE,
Kongl. Mai:ts och Rikfens RM, m. m.

~^ ANMÄRKNINGAR
"

Vid Alun tllverknlngen^

D§. t. I ^et hålles for en afgjord f^ik, ät A'*

luns criftallifation hindras, dels af

en uti Ijclfva itialaien varande 6f-

T ver"

\
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verflodig fyra, fom ingår i luten^ dels ock af
cn medföljande fettrna : och pä delTa principier

gi^undas åtfkilliga theorier ora Aiuns raffinering,

§. 2. Jag har ock varit af fimma tankar, til

defs jag for nägon tid fedan började, och nyli-

gen continuerat några Forfok med Alun och defs

malmer. Af hvad jäg redan håruti hunnit ut-

röna, finner jag anledning ät mifstånka ofvan-

nåmnde principier, åtminltone hvad den ofver-

flodiga fyran angår ^ ty jag har tydcligen funnit,

at vid viflTa tiltållen en ofverflodig fyra icke

allenaft intet hindrar Alunehs criftallifation, u-

tan tvärtom, fynbart befordrar denuimma. Med
en ofverflodig fyra forftas den del af Aciddm vi-

trioli, föm ej ingär Uti Alunens criftallifation.

3, Mitt föremal med de (Ta Forfok var^ at

erhålla riktig Alun utur Alun- fivilfer, pä farh-

ma lått fom i ftort^ nemligen genom roftnihg^

lutning och inkokning til anfkjiltning, utan nå-

gon tilfats for at befordra den famma.

§. 4. Sedan jag roftat och utlutat en Alun-
fkifer frän Garphyttan, kokades denna lut in,

til defs den vilade hinna pä ytan^ oCh ftälldes

fedan at ahfkjuta. Emedan jag ej tog hårtil nä-

gon mångd af fkifer, vants ocklå ganfka litet lut

deraf, fedan den nu var inkokad;

§. f . Uti denna lut formerade fig criftaller,

hvilka voro helt länga, fyr- fic ga, med fpctfar

pä en eller bagge ändar, aa iotn de haft rum
at anfkjuta, och ' voro ev iilrjgt Epfo^B-falt,

hvilket Herr Monnft ockii fäte -fitur Alun-
malm i FrankrHce. Iv^oJcr-iuten koksdes ä nyo

in til hinna 3 jr«: ^ efter denna anrkjatmng ficks

ej
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ej heller hagön Åliin, litah helt prdéntelig^

boidålifka cnftäller. Deffa kokade ftarkt för bll?^

röret ^ och öfade rvåfvél ^ hreh po^lé e] tip, ibm
Äluh , litän foliö ihop i klot-form ^ och fmäli^^

haSöt per fe ^ rtien hiéd litet Borax fmålte och
lottes helt och hållet, med häftig gåfning^ til

fet klart Jglas; var lälédes éh riktig Gips, med
tnyckeii Viktriil-fyrä ihblårldåd* ^

Tredje gången fattima ofverbli^vande

lut inkokådes, lémnåde déh criftaller, hvaraf ilor-

re delen i det hårrhafte likhade Alun til utfeen-

det,, och voro iraellan romboidalifka och ofto-

edritta iSgureri. For blås-roret h vitnade de i

början > men fmålte fédåri, ocrh drogo fig til

ilorre deleii in i kölet^ lika fom Alkali mine-
raié och Sal riiirabilé plåga gora : de vöro fäle-

des inga Hktigå Alun-trirtaller^ men om de in-

hehollö något af bågge nyfshåmnde falter^ var
öniojeligt at högårc utröna j ty fom luten gc-
höm ofvahriåninde operationer til ilorre delen blif-

vit bårtfmord^ voro deiia criftaller For låy at

Vidare uhdcrfok^,

7- Det märktes tihdér defla öj)eratiönet^

at vid hvarje Llitens ömkökhitlg^ fatté fig ältid

fen hop fediment på böttnén^ af fjälligt utfeen»

de^ och fåiie lig hel håfdt vid Kittelen^

§^ 8; Sedan det igenötti deffii forfok miTslye-

kades, at tå riktig Alun^ tänkte j^ag det ftullé

kunna hårrora af for mycken fyhi. Til at iS

ttiycTtét låkraré ut^oila d^tta, gjordfe jag foljan-

dé forfok pi ren AlUn. Af Garj^hytté A flin föU
vcrades i vatten ^ och inkokades til criilallife**

fing; déraf hålides j medan luten vät varrn^ ttti
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:5 iårfkildta fpets-glas, lika mycket i hvardera,

lä at glafen knapc blefvo halt fulla* Uti det

ena glafet MUdes ungefår i lod kallt vatten^

Uti det andra ungelår i lod Oleum vitrioli, och
det tredje blef (tändandes orordt^

§. p. Den lut, fom vattnet flögs til, vifade

ftrax päbotthen nägra fmä cri{l:aller, hvilka me-
rfelfl: kölden af vattnet prxcipiterat fig.

§. 10. Den öblahdade luten började ock ftrax

derefter at vifa några fmä criftaller på bottnen.

§. ii; Den med tilflaget Oleum vittioli vi-

fade ingen criftallifation, utan lag nyfsnåmnde

Oleum vitrioli for fig fjelft pä bottnen i derfo-

re blandades det ganika häftigt öm med en trå-

fticka,' hvarefter criftaller ftrax började vifa fig

pä ytan och fidorna af glafet. De formerade

lig nu lä fört , at man ogonllcenligen kunde ft

huru dc vaxte ^ och foUo i myckenhet ned pä
bottnen. Deremot gick det nu ganfta längfamt

uti de andra lut-forterna, lä at man forft éftér

len timas forlopp kunde fe nägoli criftall^-mafTa

deruti^ Det gick jåmvål nu trögare uti den lu-

tcn> hvartil kalla vattnet blef flaget^

§. 11. Solutionerna ftodo natten ofver, åt

liicra fullkomligeil ahfkjuta, hvarefter den ofvef-

blefna luten athålldes. Criftallerna funnos nu
Uti luten med Oleo vitrioli mycket mindre til

ftorleken, ån liti de andra bagge, hvilka voro

tåmmeligen ftora, dock ftorft uti det, fom vatt*-

net blifvit tilflaget*

§.^13. Hvarje fort criftaller lades lårfkildt

pä grätt papper at torka ^ hvareftef dt vägdes

och
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och funnos de med Oleo vitrioli våga - lod

Således vågde de criftaller måft, fom voro efrer

det tilflagne Oleum vitrioli, nemligen lod

mera ån efter Aluiir luten per fe, hvilket gor

inemot f proCent* Denna tilvåxt torde härrö-

ra af ingånget mera Acidum vitriöli uti denna

Alun-fort, ån uti de andra. En iädan Alun tor-

de ocklä til vifla hehof w^y^ långt tjenligare ån

den vanliga.

^. 14» Detta forfok tyckas medgifva, at et

ofvcrflodigt Acidum vitrioli mera gagnar ån hin-

drar Aluns criftallifation, ty uti denna lut var

onekeligen mera Acidum vitrioli, ån fom gicl?

in uti criftallerna. Jag har åtfkilliga gånger up-
repat famma Forfok, altid med lika utflag. Hår-
vid bor dock i akt taggas, om efFeften af detta

Forfok ftal blifva tydelig , i:o^ At Alun-folii-

tionen ej bor vara lä ftarkt inkokad, at den lern- \

nar criftaller uti ijelfva Kittelen, lä (iiärt den
något fvalnatv ty då händer gemenligen, at den
criftalliferar fig uti glafen, ftrax den blifvit der-?

uti flagen, och hindrar iåledes^ at man ej kart

fe verkan af detta Forfok^ z;o, At luten ej hel^

ler får vara for fvag^ ty derigenom går criftal-

lifationen for langfamt
, hvarigenom man har fvårt

at donia om effeélen.

§. if. Orfaken til eflPeélen i föregående For?
fok , torde af följande inhemtas. I allmånhct

hindras Salt - folutioner, af hvad namn de vara

mä , at anfkjuta, dä luten år for fvag
, eller, fo-ni

år det famma , di den innehåljer for cnyeket vatr

med vatten

per fe utan tilflag

T 3
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teq: ti! at afhjelpa det|:a, brukas gemenliger^

jifdunftning ^ller fryfning:^ men et annat hand-

grep uti Chymien brukas ocldå iblaiid med myc^
ken' fordel: detta beftar uti tilfats af något iä-

dant åmne, fom har mycken gemenfkap med
vatten, och ej år ftridande cmor det Salt ^ hvars

criftallifation man päfyftar ty i den håndelfen

ftulle det decomponeras» Qleqm vitrioli gor hår

denna åftundade yprkanj ty det drager vatten

p\ fig med aåffighet, och dymedelft härtrager

cJet ofverfjodiga, hvarigenom Alun-partipl^rne

med rnera ftyrka nalkas varandra, och dyme-
delfl fprrnera fig i crillaller; detta fker ocklå

mer och mindre fort ^ alt fom Qleurn vitriqli år

ftarkare eller fyagare^ famf mer o?h mindre
ilaget. Skyndfamheten af fjelfva criftailifatiooeil

gor altid criftallerna ipindre, men i ^roportiot^

rikare pä åmne, an de ftqra crillaller, hviU^ al?

tid hyla mera vatten iiti fig. Håraf kommer,
at criftallerna efter det tilllAgne Qleum vitrioli

yqrp minft, men de af lutcn , hvartil vattnet

flögs, voro ftorft. A t i denna fillnåmnde lut

criftaller aldraforft började yifa fig, kom af den
häftiga kold det tilflagne vattnet äftadkom, men
iå fnart vattnet fick famma varma fom lyten,

uphorde effeften med Ijelfvå orfaken»

|. 1(5. Som rpan uti Chymien ofta finner,

at olika handgrep i famma fiags Forfok gora ån-

^ring i efFeften, fa forfoktes nu at koka Oleum
vitrioli med Alun-lut, och fedan ftålla til an-

ftjutning. Til den andan folverades Alun uti

varmt vatten, och måttes deraf tvånne lika qvan-

titeter* Den ena delen flögs uti et glas-kåril,

och dertil ungefår tredjedeTen emot vigten af
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Gleum vitrioli commune. Glafet ftåldes ofver

elden, och afdun ilades luten, til defs den pä
kallt jårn vifade fmä criiialler, dä en droppe der-

af Itätt på järnet nägra minuter* Luten flögs

dä uti et fpets-glas, fom förut var väl varmt,

ät det ej mätte fpricka.

§, ij. Luten ftålldes at anfkjuta, och var nu
kl I och ff minuter

j glafet holl fig långe varmt,

och vifade intet criftall- märke, forr ån klackan

2 och ?6 minuter: dä fyntes på ytan af luten

fmä ftjernor, beftäende af fina fammanftotande

fträlar. Klockan 2, f 3 minuter, var luten half

fylld af defla ftjernor, och klockan 3 var den
hel full deraf , iä at ej annat fyntes. Således

ftod luten 41 minuter, innan den började an-

fkjuta, men 17 minuter efter början, var half-

parten criftalliferad, och 6 minuter äter deref-

ter, var den hel och hällen fylld.

§. 18. Den andra hälften af luten, (§. 16), af-

dunftades imedlertid uti en Tenn-fkäl, utan tilfats,

til defs den vifade famma criftallifations- märke,
fom föregående, hvartil Oleum vitrioli bleffla-

get , dä den athålldes pä famma lått uti et up-
vårmdt fpets-glas, och rtålltes atanfkjuta: det-

ta var klockan f3 minuter, och klockan
3

började den vifi criftaller, faft mycket fmä j men
fedan gick anfkjutningen ganfka längfamt , (ä at

ingen betydclig criilall - maffa marktes deruti

,

forr ån emot aftonen.

§. 19. Bagge lut-forterna, IJ^lS)? fto^

do orörda hela dagen och natten derefter, men
nåfta morgon afhälldes den oanflcutna luten , och
criftallerna lades pä grått papper at torkas* Nu

, T 4 fun-



iSo 1^74. Odi, Nov^ DeCa

funnos uti den med Oleo vitrioli blandade luteö

en myckenhet Alun - criftaller af riktig oétoe-

drifk figur, hvilka formerat fig imellan de för-

ut anlkutne ftjern-lika criftaller, och fom de dy-

medelft hindrats at fåfta vid glafet, eller helt

och hållet råka hvtrannan, lä voro de ocklä in^

tet uti nägon mafla fammanhångande, foljakte^

ligen mera fullkomliga til figuren, ån uti den
lenare luteti, hvartil intet Oleum vitrioli hlifvit

flagetj men defla fenare criftaller voro ftorre til

figuren, ån de forfta*

20. Ibland criftallerna af luten med O-
leo vitrioli 5 funnos åfven de ftjern-lika, hvil-

ka fanxlat fig tilfammans uti orediga masfor,

fom voro ganfba låtta/ Bagge Internas criftal-

ler lago tvånnc dygn pä papperet at torkas^

de efter Oleum vitrioli hollo fig ganOca långe

fuktiga, formedelft den myckna vidlådande fy^

yan* Sedan vägdes criftallerna, och funnos dc
med Oleo vitrioli, hv^rifrän cle ftj^rn-lika vo-

ro fkilde, väga - - "fl lod

de ftjern-lika - ^ - 3% —
tilfammans ||- lodj

men utaf Alun-luten enfam - " ^^d.

Således finnes hiraf, at defla bägge lårddlde an-

ikjutaingar i det måfta vägde lika, men den med
Oleo vitrioli, dc ftjern-lik^ tilfammans tagne,

litet mera.

§. zi. De ftjern-lika kändes efter torkningen
fom de finafte fjäll. Pä fkerfvel i prober - ug-
nen gåfte de up af det innehafvande vattnet, likä-

fom annan Alun, och refiduum iäg ut, fom
Alumen uft.um, hvilket det Ifven genpm for-

i
' '

fék
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fok fants vara, dock med aiycket innehafvandc

Acidum vitrioli.

zz. For at ån mera vara forlåkrad om det»

ta forfok, uprepades detfamma fåledes. Alun i

lod folverades uti vatten och koktes i glas«kåril,

med I lod Acido vitrioli communis, til defs det

gaf ftarkt mårke til criftallifation, hvarefter det

afhålldes til anfkjutning uti et varmt fpets-glas.

Detta var kl. 7, 20 min^ Sä fnart luten blef

ljum, började den anfkjutas kl. 7, 40 min. men
denna criftalHfering beftod, likafom (§ 17 ), af

fträliga ftjernor, dock voro deffa mycket rika-

re pä fbrälar. Sedan formerade fig pä ytan och
vid glasbråddarne fullt med ftora fträliga con*^

centrique half-cirklar, klot-formige inåt, alde-

les liknande en del Iflåndfka Zeoliter, och åf*

ven nägra klot - formiga fträliga kalk • fpater.

Denna anfkjutning fyllde om fider hela luten kL
8 v f min^, (ä at ingen våtfka mera fyntes : he-

la criftall- maflan drog fig ock tilfammans ifräa

bottnen, och lemnade dårftådes et tydeligt va-

cuum^ Således ftod luten 20 min^ innan den

började anfkjuta, och äter 2f min. ifrän criftalli?

fationens början, til defs den var fullkomnad.

§^ 2?^ Imedlertid kokades pä famma lått 1

lod af famma flags Alun med lod famma flag$

Acidum vitrioli commune, til defs det gaf fam-

ma criftall -mårke, dä det afhålldes i et fpets-

glas at an(kjuta^ klockan, var nu 8, 25 min. Så
fnart denna lut blef ljum, började den, kl. g,

50 min. criftallifera fig uti fmä ordenteliga o-

éloedrilka Alun-criftaller pä yt^n, hvilka ftraxc

nedfollo pä bpttnqn: detta begynte ock gä ia
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fort, at en riktig criftaU- malTa hade formerat

Gg pa bottnen kh 8, 40 min., hvilken fedan alt

mer och nier tiltog» Således (lod d^^nna lut, en-

daft 7 minuter, innan den började anOcjuta, och
10 min. derefter, hade den formerat, en hel

mafla*

§. 2,4, Dagen efter, lades criftallerna af bagge
Sinftjutningc^rne pä grätc papper at torkas. Den
forfta af dem, (§. zt)^ bellod af en hel klimp
eller maffa , fom hade form efr^r glafet, och var

jåmnt fuktig, men ingen flytande vatflca fants

dårnti. Den andra (f. 2.3) beftod af en cri-

llall-mafla riktigt anflcuten Akin, och den of-

verblefna luten vägde lod*

§, 2j. Sedan criftall-maffbrna legat några da-

gar, fants den efter forfta anlkjutningen ånnii

nägot klibbig, ånflcont 3 papper bhfvit omfade
iinder den finima, hvilka blefvo aldeles ge-

nomblötta. Den vägde lod, var inuti fträ-

1ig i atffcilda direfti oner, men dar och hvar imel-

lanfatt af octoedri(l:a Älun criftaller, dock til

ganflva liten del emot de (träliga. Af dcffa rtra-

liga folverades 1 lodi i varmt vatten, och koka-
des i glas-kåril, til defs criftall-mårke fom knap-

paft vifade fJg pa kallt Jårn, dä den afhåldes

til anlkjutning. Når luten var inemot kall , bör-

jade criftaller vifa fig, men af riktig octoedriflc

figur, och ej minfta tecken til ftråliga. Inom
en tima därefter hade en ftor criftall-mafla for-

merat fig pä bottnen. Dagen efter, lades delTa

criftaller pä grart papper, och efter
5

dygns

forlopp voro dc hel hvit- vittrade famt vågde

14 lod.
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5 2(5, Criftallerne efter andra anflvjutningen

(§t 2-?) 9 yoro hejt torra pä T^rnma tid, forn de

ffcer den forfta aiinu voro tuluiga: de hade åfven

vittrat {larkt pa ytan, och vågde nu |^ lod.

Den efter dcHa cridaller oiVeiblifna Iqten^' fortl

yågde i| lod, (§^ ^4), inkoktes och afhäldes

criltaniiatipn, på famma lått forn förut. Den*
na lut viiade inga criftaller, forr ån den var hel

kall-/'^fedan formerade fig dåruti lä fmänipgom

pn liten maffa ^f ocloedrifta ciiilaUer, men äl-

deles intet tecken til fträliga. Secjan 'defla (pri-

fialler dagen efper lag*-s på papper, och torkats

dygnet om, voro de vittrade hel hyita på ytan^

och vägde
-g^^j

lod, hviiket lagdc til de förfta cri-

ftallers vigt af famma lut, lom var ||; lod;, gor

iie^to i lod tilbopa: läledes ficks ut fa mycket
Alun'^ forn til detta forfok blifvit nyttjad» Den
pfyerbUfna luten var til lå ringa myckenhet, at

fien ej yidivre kunde criflalliferas ; darfore Oogs
dertil en folution af Alkali, hvarmed den gan-

fka hlftigt elFeryefcérade, och pr?ecipiterade en

riktig Alun- jord, i tänimelig myckenhet emot
c|uanti|m af luten.

§. zj. Af (jeflli forfok, (§. |5 qch följan-

de) finnes, at en lå kallad ofvprflodig fyra uti en
vifs gifv^en myckenhet befordrar Aluns anlkjut-

ning: den (ker dymedelft fortare, och man får

tnera Alun. Men da af fyran tilkonimer dårut-

ofver, går anfkjutningen i proportion långsam-
mare, och man lår mindre Alun-lika criftaller,

och denna filta effeiäen 6ka$, ju mera Oleum
vitrioU befinner fig vattenfritt tilbopa med Alun-
jorden. Men man finner afven, at den anfkjut-

ning, forn til figu^ren ej liknar Alun, gifver än-

dock
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dock genom uprepad folution och anftjutning,
utan nägon tilläts, riktig Alun iif oftoedrift fi-

gur. Således ftulle denna forfta criftallifation

kunna fä namn af Saftian, fä vida dermed for-

ftas en oraffinerad Alun , cliuruväl ftorre de-
len af den fä kallade Safiian torde vara til huf-^

vud- figuren oftoedrifk; men deruti lära bagge
defla Saffianer komma ofverens, at de efter an-^

dra anfkjutningen gifva en pä fyra miqdr^ rik

Alun.

§. z8; När en riktig Alun folveras i vatten

och inkokas med et i vifs mängd tilflaget Ole^
um vitrioli til anfkjutning, kan med läkerhet

lågas, ac luten innehåller en ofverfiodig fyra^

ty man kan utan den famma fä ren Alun, af det

fom ej varit annat förut. Men dä man af en lä-

dan blandad lut far riktig Alun igen, och fna-

rare mera ån mindre, kan man ej fåga^ at den
ofverflodiga fyran hindrar anfkjutningen. Det
har Alun gcmenfamt med andra Saker, at dä

fyran år vattenfri , år anfkjutningen fvär, om icke

ibland jomojelig, och i det fallet kan lagas, at

en ofverflodig fyra hindrar criftalliferingen : men
fädan omftåndighet lärer aldrig förekomma vid

Alun-verken > ty dä i föregående Ron, Alun med
Olco vi:rio]i, lika mycket i vigten, folyerades

och inkokades, var luten lä Ikj^rp, at den ej kun-
de kokas i tenn-eller bly-fkäl, utan i glas, men
gaf likafullt en myckenhet crvftaller , hvilka ef-

ter uprepad criftallifation blefvo fuUkomligen o-

éloedrifka. I ftort fkuUe läledes Bly- kittlarne

fråtas fonder ^f en iådan lut , ånlkont den gifver

criftaller, och ån mera, om luten vore lä fyrlig,

at ingen ^nflcjuurr-ig utan fvärighet IkuUe fäs^
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Det händer ibland vid Alun- verken, at kittlar-

ne gå fonder under fjudningen, men af en an-

nan orfak, nemligen dä fedimentet fä hårde få-

fter fig vid bottnen ^ at ingen fuktighet kom-
mer dit i ty derigenom får elden magt at fmål-

tä Blyet.

§. 29, Mig vetterligen, brukas ätminftone

nu for tiden intet tilflag vid våra Alun-verk,
och man får likafullt riktig och god Alun.

Men den allmänt vedertagna theorien om for

mycken fyra i Alua-luten och defs abforberan-

de genom vifTa tilflag, torde antingen vara grun-

dad pä några anledningar af forfok i fmättj el-

ler ockfå, dar deffa tilflag brukas och finnas nyt^-

tiga, torde det vara i anfcendc til en hop fedi-

ment, fora lådaqa tilflag lättare flå ned; Dcffk

forfok tyckas ock gifva anledning at tro, det

all den ofverflodiga fyra, fom uti en vanlig A-
lun-flwifer-lut flvulle naturligen kunna finnas, me-
ra gagnar an hindrar criflallifationen: och den*
na feciare kan (kc ån mera befordras med tilfats

af Oleo vitrioli. Följande forfok ftyrka ån me-
ra denna tankan^ och vore nyttigt, om nigon pl
flållet hade tilfålle, och pätoge fig at ån mera
utröna detta genom forfok i fl:ort i ty forr kan
man ej aldeles vara läker derpå*

§i 30. Sedan företog jag mig åt Fortlåtta de
af Hert- Maröråff gjorde Ron, at producera
Alun af Lera och Oleo vitrioli; Han har Ijclf

ej utan tilfats kömmit dermed til råtta, löcn häl-

ler det likväl ej for ömojeligt : for mig lycka-
des det ganflca vål, på lått fom följer.. Brån4
Pip-' lera med Oleuiti vitrioli coiiilnUrtc lades uti

et
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et glas, och ftälldes i dygn Uti Öigeftioils-hettai

hvarefter denna blanning dunftades af Uti cn Di-
gcl^ öch dreft pä fiutet til inemot glödande
hetta^ dä det liåljdés at kallna: Sedan flögs vat*

ten dérpä, och flcolgdes afutiétglas. Når det

tjöckä val fatt fig pä bottnen; filtrerades det

klara^ och fedimcntet edulcörerådes^ hVaréfter

all lut^ri afdunftäde Uti Termfkäi^ och rtälldcä

til criftällifationi Under afdutiftdingen fällde lU'^

ten litet hel fint och hvitt präicipitatj föm onri-

lider farte fig pa böttneri, öch torde Härrört af

nägdn Tennlkälens frätnirig. Scdari lutén ftätt

of>er natten at anflcjUta, funnös riktiga oétoe-

dndca Aliin-cHftallei' deniti , hvilka ^öro hel kh-
ra och härda, fom Hktig Äluri, ri')en follo fedan

i dUiikeit pä ytan^ iikafom förut, (§. zf, iö).

Den ofverblifnä iUteri, fom var til gaiifka rin-

ga qUantité, hälldes tilbakas uti fåmmä Tenn^
ft:äl ^ Uti hvilken den förut blifvit äfdurirtad , ocli

fants efter et dygnS forlopp aldeles uttorkad
^

fartit Vegeterad uti klotförmigä rhafTor^ hvilkä

voro hel torra^ och i brottet Itrllaiide ifrän cen-

trum , aldeleS forn förut (§. ii^ åf)i Detind

moderiut tyckes läledes hafva Varit af famiHä be-

fkaffeilhet rhed den i (§. zi ) ömriämndéj rneii

iat de rtfäliga criftaller i denna voro torra fram-

for dé aildra^ förn ^j^ltid hollo fig fuktiga^ tor-

de kömntiit deraf, at Tennet dragit til jig. deii

ofverflodiga fyratl i denna ^ hvilket glafet i an*

dra händelfen ej kunnat gom.

§. 51* Ra Piplera (logs Uti én Glas-kojf^

och dértil Oléum vitridli cotnmUnfe^ famt afdiin-

ftädés ofver lindrig eld, til dcfs ftorda delen

leuhi Vitriöli Var bårta^ och iuten var tjock fönl
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en välling. Då hålides aUGira^^'^'^^^^^ glas

och rpäddcs lip med nägot kak vatten, famc ftä!}-

des dygnet om at fjUnka: da liiten fedan athäll-

des til evaporatiöii, funnos i ofverila kanten af

fedimentet några Alun-criftalicr af riktig octoe-

drifk figur, famt i alla andra égenOcapcr lika A-

lun, men voro ej klara, uran tycktts fatt litet

af Lerans orenligheti Liiten afdunflades nu til

cn tredjedel, då den blcf hel brun til färgen^

och ftålides affides til anflcjutning. Efter z dyghs

forlopp, formerade fig deruti eli maffa riktiga

Alui1 - criftaller , både til figtir, klarhet och

hårdhets

31. Moderlutén efter denna criftallifatiön

afduriftades ganflca mycket, (ä at den lemnade en

tjock hinna pä ytan, hvafefter den afhålldes til

criftällifering. Efter i timars forlopp, fahts den

hel full af en fträlig crillall-niaffa, likafom för-

ut (§. izj, och denna malTa lades dagea efter

pä gfatt papper at torkas: men öaktadt ätfikilli-

ga papper ombyttes, var den dock, efter 2 ti-

mars forlopp y ganflca våt af mycket vidlådande

Oleö vitrioli. Icke dello rnindré folverades dert

i vatten til atlfkjutning, men léttiiläde inga crt-

ftallelr j utan vegeterade pä fidorna af glafet, li-

kafom med möder-luter af afidra Salt-folutioner

ibland plägar hända. Hade denna criftall-mafFa

fått torka några dagar, lä hade dert val gifvit

criftaller. Då en liten del af detihä lut flögs iår-

Ikildt i et glas^ och dercil tiågra droppar Ole-
um vitrioli, formerade fig ftraxt de iljernlika

criftaller, fom jag förut fått,, och defl^a ftjernor^

efter nägra dagars torkning
, uplofte i vatten och

inkokade, gåfvo riktig o^löedrifk Alurt.

33.
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§. I defla forfok, lå vål fom uti Herr
MARGRAFFs> finnes en ofverflodig fyra förnäm-
ligall hindra criftallifätionen, ty uti mitt forfta

forfok, hvareft OJeum vitrioli til ftorfta delen
bartdrefs medelft calcination, ^gick anfkjutnin-

gen lättare ån i det andra: men det gick ån-
dock ganfka vål for fig, åfven utom calcination,

och tord^ gå ån lättare, om man til en myc*
kenhet Lera flår ganflca litet Oleum vitrioli,

och låter det ftå en läng tid orordt, at fyran

får til fullo blifva måttad ; detta torde vara la

mycket angelägnare, fom, enligt Herr Mar-^
GRAFFS Ron, Oleum vitrioli lofer endaft en li-

ten del af Leran. Men ifrån detta forfok kan
man ej fluta til effeften i ftortj ty hår galler

det famma fom förut (§. 28-) ^^^^^ är, nåm--

ligen, at luten åfven i detta forfok år flcarpare

ån någonfin i ftort förekommer* Om Herr Mar^
GRAFF låtit de criftaller vål torka, fom han

fick utan tilfats , och hvilka til figuren ej lik*,

ilade Alun, lä tror jag, at han efter uprepad
anlkjutning fkuUe fått hvad han fåkte, utah nå-

got främmande tilQag.

§. Sedan jag genom defla forfok funnit^

at fyran ej hindrar criftallifationeni, men medelft

et och annat Ron med Alun - (kifer -lut tyckt

mig finna, at en mvckenhet innefluten jord tor-

de vara hinderliga gaf det anledning til foljan*

de Forfok*

§.^3f . Allin-fkifer ifrån Gnrphyttäii, til 2 Lif^-

pund, flögs fonder til frbä tunna ftifvor, ftorrt

och mindre^ lades hvarftals med litet koiftybbe,

på famma iått, fom i ftort brukas vid Alun-
fkif-
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(tcifrehs rdftniiigi ögH Tattes eld derpl^ hvaréf^

ter man låt den brirltia ut,

§. 3S. Deh utbrända Skifren lutades fedati

iriedein: kokhiiig med vatten Uti Bly-panna: lui

ten hålides af uti ftora glasburkar til at klarnäj

öch ftöd iåledés hatten öfvei\

§. ^'f. Dagen éfrer, athalldés den klara lu-

ten oeh icden filtrerades. Sedimentet , forri Itad*

nade uti.filtro^ edulcorerades : det Var dl af

Ijiis-rod forg, och behöll aldelés Himma fårg eF-

tcM' glödgnirtgeri. Uti elden bfadc det ilarkt af^

8vafvelt per fé For bläs^roret fmåke råmmcligeit

lått til hel fvart glas, hårdnade ej lynnerligeil i

elden 3
gåde ej uied fyrbr, oth lofteS guiifkä

trögt af Borax^ Svaflets närvaro torde varä

accidenrelt^ de ofriga pheiiomeher roja en järn^

haltig Léra i detta fcdimcnti

58. Den afhålide luten afdunftades i éh

Bly-ftäL Efter riägon afdunftiling, började li-

tet fedimeht vifa fig, meti da det tingefår min^
flcat til halfparten^ ladé fig eil hinna pä ytad^

h vilken federmera brall: foiidér, öch i form äf

ftorre och mindre fiägoi':^ dels flot af och an^

dels fonk til bottnen. Sä fnart en hinna gick

fonder^ fotmerade fig en annan i Hållet ^ hvil*

kei] åter gick fonder 3 och varade défla omfkif-

ten under hela afdunftningen^ fä långe liiten vär

flytahdé.

39. Alt fom luten dunftadebärt^ mindcades

Ifven hettan^ pä det ej Bly-fkälen fkulle fmälta.

Pä flutet blef luten tjock fom tunn vällings dä

rördes llåndigt dértlti, och fkrapades frän bräd-

darna och bottnen det fediment^ fom dervid ville

- tJ fåfta
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Mfta fig, och hvartil ån var ganfta benäget*
Når luten blef til ftadighet lom en tjock väl-

lings lyftades flcålen och rördes ftäridigr der-

uti, at medclft fqvalpning befordra vidare uc-

dunffcningj tils den kallnade^

§. 40. Efter affvalningen ^ fick maffan någon
confiftence, och var til myckenhet ungefär et

qvarter. Den fpåddes nu up med t Hop vat-

ten, rördes väl om och filtrerades^ famt edul-

corerades det i filtro itadnade fedi mentet-

41. Detta fediment Var hvir -grått til fär-

gen, under glodgning luktade Svafvel^ och fants

hafva mörknat något efter afkylningen : hade nu
ingen fmak, var hel loll och Ijålligt, gUlé ej

med fyror, fmålte pei* fe i eld, gåtle och fmälte

ganfka häftigtmed Borax. Var laledes, urom
det lilla deruti varande Svafvel, tn järn-haltig

Gips-

§. 42^ Den filtrerade iutén (§. 58) afdunfla-

des å nyo, men ej mera än ungefär til den
fatte nu äfven något fediment, dock ej pilängt
när lä mycket fom forlta gängen : deil fpäddcs

up med kallt vatten och filtrerades»

§. 43. Sedimentet, fom fiadrtade i filtro,

edulcorerades, blef uti elderi näftan hel rodt,

och hade for ofrigt famma forhällande med ( 5.

4?), til tecken > at detta Var en mera JårnhaN
tig Gips.

§ 44. Luten , fom nu var filtrerad , afdun-

ftades än en gång, lä nära man kunde, utan at

fmälta Bly-ltälen, fpåddes fcdan up med vatten

och filtrerades.

4^
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§. 4'f . Härutaf vanns denna gängen g^nftä

litet fediment-, det edultorerades och torkades,

hvarefter det bleF hel hvitt^ uti Digcl glodgadt,

blef det hel rodt^ oth började fmålta tilhopa. I3et

hade ingén fmak , fmålte oändeligen läci: tor blas-

Bret^ Ittail tilfats^ til et riindt klot^ föm behöll

farhma roda itårg det fick uti glodgningen^ firmU

te och gåfte ftarkt med Borax, och gaf dermed
en rod op^C flagg: gälte ej, med fyrör. Det
torde laledes vara cn ganflca fin jårnhaltig Gips,

med mera Acidiim vitrioli^ an kanHce allmänt

finnes, och detta lårer bidraga til mera lått-fmäit-

hct'^ ån dé Förra fedimbnten.

§ 45. Den uprpiidde och filtrerade luteii^

(§.44), kökädes ömfider in, til defs den vifa-

de litet criltaliifations- märke pä kallt jårn, hvar^

cFtér den athälldes til anfkjutning uti glas, Deri

var ftu aF brun tårg, och luktade vämjig.

§. ^ji, Et par timår dereFter, hade helt fma
ctiftallcr Formerat fig^ dels pa bottnen och bråd-

darhe, d^lSpåytah^ hvilka fiftnåmnde hederFollo

ät bottnen, lä Fort de hunno Formera fig, DeOa
criftaller voro helt karta, och ryktes cFccr ogoti-

mättet hufviid figuren liknä Älun> LUtch (lod

brord natten öFver, at FuUkömligen anfkjuta^

men rhorgonen dereFter Fuiinös en hel hop läng-

fträliga criftaller Formerade däioFvanpä: Defla

voro helt klara j och ej olika Fmä Scienit-criftal-

iér^ fom
. jäg Fann en gäng ibland Garphyrtc-

Aluh. F^or bläs - röret Fiilie och kök;ulc deffä

criilalier (hrkt , aFden myckenhet vatten de in-

hehoUö^ mbh lemhade Fedah eri hvit jord^ Fom
t] fmålte h varken per Fé eller med Borax 5 och
Var €11 tiktig Alun-jord.

y i / 48,
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§. 48. tJnder defTa läiTg-draliga criftaller

funnosr de karta, hvilka fom anflcutit^ och Vo-

ro til en del romboidaliflcaii til cn del aldeles

bébocdnffea, iäfom riktig Aliin.

4P, Uti Ijelfva Bly*{kälen, hvareft utdunft-

ningen (kedt, hade något ^af luten famlat fig på
bottnen, och dår torkats bärt^ famt under det

iamma Ikutit an bäde romboidalifka och oftoe-

driifka criftaller^ hvilka chatterade fig imellan

dem bågge : och fom deflli voro ftorre ån f %.

48) iä voro de jåmVål ganfka tydeliga ^ och be-

hofde ej fes med Mikroflcop, läfom förenämnde^

fOo Möder-lutert efter criftallifationeh

47), vär hel mårkbriin, den afdUnrtades nagöt.,

och deltes fedan liti ^ lårfkildta glas, at criilal-

liferaj til den ena flögs Öleiim vitrioli ^ rrten

den andra bleF oblandad. Inom en fjerdedeis

tiriia började den luten anflvjuta^ hVaruti Oleum
vitrioli tilkömmit^ uti läng - rttäliga criftallet*,

fom pä flutet fyllde lip hela luteil t men den andra

Ikot ej an forr ån en half timå derefter^ åfvéh

iiti läng - fl:räliga criftaller, hela luten igenom.
Som fjelfva lutetl var til ganltä ringa cjuantitét,

fä voro ock criftallerna ån mindrfe, famt får rin-

ga at kunna underfokaå. Detta Ron fl:yrker åf-

Vérti at Oleum vitrioli beföi^draf criftallifationétt»

§. fl. Hela cHftall-maflan^ C§-47)5 t^äde

länga och kärta^ lades uti en ren Digel at cal-

cineras : den Fråfle dä flrax , til defs alt vatthet

dunftat bart, men torkade fedan, och hettäh

drefsi defs Digeleh Var inemot glödgad, men
cj meta, hvarefter den ftålldes at kallna. Mar-
fan var nu mörkgrå til fårgeris d^n folvträdeg
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i vatten och filtrerades, hvareftet luten befants

hel hvit och utan lukt, i ftället at den förut var

brun oqh lukt^^^de våmjig. Denna lut inkokat'»

des, til defs den kallt jårn vifade ganfka li-

tet tecken til criftallifation, 4ä 4en athalldes i

glas til anflcjutning,

§. f ^. Dagen efter, (mts deruti en hel hop
fmä karta criftaller, men aldeles inga länga, Lu--

ten aihålldcs, och criftallerna, fom voro helt fmä,

examinerades med Mikrofkop, famt funnos til

ftorfta delen octoedri^ka, och några romboidali?

fka, famt i ofriga egenfkaper aldeles liknande rik?

tig Alun, men utgjorda knapt ^ lod.

§* f3* Moder-luten efter deffa criftaller flog^

uti et glas, och Oleum vitrioli cjertil, iitaa fqrr

\i^gangei;^ vid^ire afdunftning , låfojn foriit (§. j^o)j

l^^rvid hånde dock famma phenprnene, nemligen,
kart derefter vifade fig de lang-fträliga criftal-

ler, hvilka omfider fyllde hela luten. Dcffk
hade famtpa förhållande me4 de i (§.47). Uti
vatten \\plöfte ? prjsci^iterades <^n riktig Aluft?

jord dfrutur med alkali
,^

m,en vidare forlok kun-*

de ?j dermed: göras, emedan deraf var (å gan-
fka iitet. Härm!:d ftadnade mina forfok denna,

gängen i emedan mitt lilla forräd af Alun - \m
yar igenom defla foijfok bartfmordu Framdeles
hoppas jag fbrttätta de (amma, och tror mig mc^
delft deffi\ foifok undanrSgt de ftorfta

f . f4. Imedl?rtid finnes hariztaf ^ at cn myc'
-kenhct Gips ^f naturen blandad rped Alur^-

Ikifren, hvilket qck Herr Monnet^ mg vet:-

terligen, aldraforft omnämnt. Som Gips och A-
lun inmehaUa ep o^h famma fyragj lå förena cje

U
I

fig
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iig låtteligen m^d byar andra; ju rnera Gipfen
rader, dello närmare gar figuren til defs criltal^

ler: det torde hehofvas en liten del nog deraf,

for at förändra Aiiinens 6gur, men det är ock
mojeligt^ at en an mindre del kan ing'i uti A-
Jun^ oth densie likafqllt ega dels oftoedrifka

figur. Det {implalte och kanOce encla medel at

fkilja Gipfen ifrkn Alvin, torde vara igenom u^:-

dunftning, emedan det förra Saltet bchofv^r o-

^ndeligen mycket mera vatten, for at hällas up?
ioft, ån det fenare eller Aliin, hviiken ock egeif

mera attraftion til vatten, ån Giplcno Detta
har jag funpit nyttigt uti mina forfok i fmatt^

och i llqrt yinnes åfvcn famma åndamäl , iitaii

J<ann^e an?iat affeeiide, an lutens cqncentrering.

Sådan fom ijelfya luten tages utur lut- karen,

måfte den ganfka mycket inkokas, innan den
kan lemna criflalle?:, och under det famma fal-

ler Gipfen til bottnen,

§. ff» Detfa Gips-fediment fåfter fig under

Jcokningen ganfk^ hcirdt vid Bly-kittelen, ibland

til den tjopklek, at Blyet fmalter deraf. Det
fororfakar (äledes altid mycken olägenhet vid

Alun- Verken, och mig vetterligen år ånnu in-

gen bot derfore upfunncn. Jag vet egenteligen

intet, fom fki)lle kunna hielpa, .om icke grof

fand, uti kittelen lagd i början af kpkningen.
Sanden, jäfom tyngre än det under kokningen
tilkommande Gips- iedimentet, håller fig mera
til bottnen, och kunde kanfke hindra Gipfen til

en del, at tåfta fig vid Kittelen > derjemt^ kun-»

de Gipfen, genom inblandning af Sanden, blifva

lofare, och läledes lättare at taga bärt. Den
fom har tiltålle at i ftort forfpka detta eller dy-

likt
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likt åmnc, CkuUc fnart finna, om det vore nyt-

tigt elier ickt%

§^ f6. Hvad fam gjort. figuren uti de lang-

ftråliga criftulierna, f§. 47, fo), kan jag ånnu

ej veta. De voro ej lofa och vattenaktiga, fä-

fom af Alun med en myckenhet fyra, utan tåm-

mehgen härda ^ men de innehollo en mycken-
het Älun-iord : torde hända, at någon Magne-
Iia alba officinalis varit med, och at den feder-

mera uti calcineringen blifvit (kild ifrån defs

Acidum. Alkali volatile med Viktrills-fyra blir

åfven benäget til långftråiig figur, men ovifst,

om det hår varit orfaken,

§ f7'
^^'^^ forfoks anftållande i fmatt, år

balt taga något ftort qvantum, om man annars

ftal tå tilråckelig myckenhet , for at fluta til

defs halt i ftort; man kan anda ej aldeles vara

fak er, at det altid ftal forhåUa fig lika i ftort,

fom i fmAtt, ty olika roftning, lutning och o-

lika häftig kokning gora, at mer eller mindre
Viktrill-fyra, Gips eller ock Magnefia kunna
ingå i den ena (lags Alun framfor den andra,

fä val i liort, fom i fmått* Men låkrafi; torde

vara, om profvet gores utan tilfats af Alkali

eller dylikt; ty et fådant tilflag torde aldrig

med den granlagenhet kunna nyttjas , at ické

något af Alun - jorden förloras^ Om vid for*

fok i fmått Alun-lucen afdunftas, upfpådes och
åter evaporeras , til defs den ej vidare faller

något betydande fediment; luten fedan inko-

kas til anflvjutnin^ , fa ofta den gifver cri-

ftaller; få torde fäs en hop cri Haller, ånnu ö*-

lika Alun, men hvilka genom uprepade anfkjut-

U 4 nin-'
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ningar, med eller utan nagqn calcinering, goP^
ye kanfte en aldeles fullkomlig Alun. Så falr

la- det niig atnjinftone in, pgh vid tilfalle

iiar jag forlo}ca det*

^ §, Hvad den ofver^la^ade fetman nngar^

rnåfte tilfta mig ej fä noga veta, hvad der?

med forllSs. Ingen fetma har jag funnit uti

n)ina fprfok med Alpn-liifpr, ogh fäledes hay

^en fl mycket; mindrp kunnat hindra anfkjut?

ningen, Dpt |r v41 f^nt, at uti Ijelfva Alun-
tkifrcn gifves något Öygtigt forbrånneligt vå?

fende, hvaraf cn liten del tordp kunna inga i

Alun: om det kunde gora någon ändring pl Ijelfva

Saltet, vore likaft, at det hade någon del ut|

anflvjutningen af längfträliga criftallerna §. 47^
hvilka efter calcineringen ej lem^iade något mårT
Ideligt fediment. Lutens bruna Urg fara; våm^
jiga lukt, §. 465 tyckes medgifva något phlo-

giftiflct: dertil år likvål ej fynnerlig lil^nelfe.

Dä jag en gäng criftalliferat en lut af Alun^
flcifer, afhålde jag n^oder-iuten , och lät den

Hå orörd* Någon tid derefter formerade fig

^leruti et brunaktigt flem^hvilket mer ogh ?npr

vaxte, oqh hade u^feende af en tjock fetma:

men då jag tog up detta flem^ och lade det på
grått papper,^ var det efter några dag^r torrt

^

och forvc^ndladt til et criilalliniftt pulver, fom
ej annat var ån Jårn-vitriol. Dylikt flem for-

merar fig i den klarade filtrerad^ jårn- vitriols;

folu^^ion, och åfven på alla j|rnhaltiga Mine-
ral-vatten, pen förmenta fetman i Amn-luten
torde ej annat vara: men i den håndelfen, exi-

fterar den aldrig utan i moder -luten ^ om icl^c

4iun-Ri^l{xien år ovanligt jårnhaUig- J^g
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ock, at vid Alun-verken <]en moder-lut kunde
gifvas 5 hvgraf mpd fordel Jårn r vitriol fjudas

kunde.
GUSTAV ^ON ENQESTRÖM-,

ERIGA retorta,

Et nyp brte-Jlag ^ frän Ca^ut bonde fpeu
befkrifven af

LARS MONTIN,
Rl, P. Proyincfal- Medi^us i Halland.

Vid betraktandet af Jordklotets beklådning

med Vegetabiiier, hvaraf fjelfva Hafvet ej

blifvit aldeles lottloft, flvonjes en oåndelig visf^

het uti deflas utdelning, lä at hvar Verlds-del,

hvart Climat och hvarje Jordmån fått nåftan

iårfkilda växter at nåra, bvilka$ natur år der-

efter il ^fpafladj at de annorftådes icke trifvas.

En ån ftorre noghet finna Natur-fqrfkare der?

uti, at vilTa hela ört-flågten tätt lä aldeles fina

egna lårfkildta hemvift, at ofta icke et enda flag

deraf igcnfinnes pä någon annnan ort. Fjållbergeil|

faft ån vidt flcilde frän hvar andra, hafva fina An-
dromed^ och Saxifnigse^ Norra America A fte-

res, Solidagines, Helianthi, Rudbeckix, Core-
ppfides^ Södra x^merica Maiallom^ och Caéti^

|ntet Land tyckes likvål hjifva håraf fatt ftorre

midel, ån Goda hopps udden i Africa och det

dår omkring liggande Landet , hvilket blifvit

€t bemvift for Ixi^, Gladiolij^ Antholy;^>e, l^ro-
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tece, Phylicar^ Diopmi^, Enea:, Mcfembryan-
thema, Xeranthe^oa^ mcq Ocra , och framfor

andni iyfcr af ia rnanga präktiga Ört flagten.

Och clujruvä! Eric^^ genus redan tagit före-

trädet frän alla dcHa, i affeende pil antalet af

Species, om ock de fa Europeifte iinduntagasj

liar det dock nyligf^n vunnit tilokning genom
Doftor Thunbergs och Herr SpahrivIans
uptåkter, fom deras ofverlände ramlingar nog-
famt qtvifa, och lår, kan hända, än mer hafva

tiltagit, genom den forras flit och iipniärkfun-

her, under defs Refa genom Norra delen af Caf-

fem, hvilken^ om den ga:t lyckeligen^ fom
man högeligen onfkar^ år redan for detta fuil-

åadad*

Bcffcrifning ofver et derihland varande nytt

och ganfka vackert Species af detta G^^nus, har

jag trodt mig få mycket fnarare bora framvifa

for Kongl. Vetenfkaps i\cadcmien, fom jag ej

funnit det anteknadr, |n mindre befkrifvit, hos

någon af de Botnnifka Auétorer, forri jng eger,

och torde vara förut aidelcs ofcdt, ånOcont dec

Ir et af de anfenliga ibland Gtl llägte, och vä-

xer nåra on kring Goda hopps udden, cm.edaii

Herr ^man åfven bemtändt denna Ört.

Vid forlta påfeendec röjer det äfvcn (å lätt

fitt flågte 9 ånfkont den aflänga fkapnaden på
Germen och Pericarpium år ftiljaktig frän E-
lic'^ åggformiga^ fom oliklieten med alla defs

ofriga fy (kon, och far nämnas:

ERICA (retortéi) sntheris rrmticis inclufis,

floribus umbcliiuis^ coroHis conicis, foliis qaa^

ternis ciliatis feta rcrmiiiatis.

^Defcr.
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Defcr^ Caulis fruricofu^ , difFufus, procuni-

bens. teres, cincrcus, Icr^bcr tuberci]lis alhidis,

in angulum acutum decurrentibiis a cicatricibus

foliorum gibbofo gl-iiuiulofis ^ r.in]oiUi>, virga-

tus. I^ami fubumbcUari , divaricati ; Rairailis

fctrngonis, denfe foliofis, inrer crebras dcatn-

^es rufcfcentibus, fparfis fepe dicoihomiF*

ma^vime conferta, cjiiaterna 3 duns line-

as longa, recurvara, petiolata, ovato-lanceolata >

integerrima, ciliataj acura, dcnnentia in fetam

yel ipinularn fubulatam, rubram
,

peilucidani

,

longitucjnie folium *xqvantem, glabra, nitida,

fupra CQUvexa, carinata-^ fubtus iu!co in medio
-profqndg exarata, carnofa, perfiftentia Petioli

icmitcretes , brpves, fubdecurrentGS, adpreln

,

albo virefcentes, glabri , ad bafin biglanduloli.

floren nvaiiifculi, terminales ramorum ^ um^»e!la-

ti : l^eduncuUsi coroiii^^ dirnidio brevioribus, ruhs,

pubcfcentibiis , veftitis ^ra^eis tribus : duabus

oppQfiti3 liiperioribus, tertia inferiori , foliis di-

midio brevioribus, longiu3 petiplatis , alias illis

ponformibus.

C^/j^A'. Bcrianthium tetraphyllum, corolla qua-

druplo brevius: foliolis lanceolatis , ciliatis, acu-

tis cum feta terminali fubuLita, pubefcentibus,
carnofis.

Corolla monopetala, ovato-conica, faucc cJau-

fa, fere pollicaris, membranacea, diliite carnea,

pellucida, nitida, cxtus refinofo-glutinofi, in

fummitare coUi purpurea, Llmbus parvus qua-

driparcitUN; laciniis cordatis, acutis, patentibus,
albis, ad bafin purpureis, ultra lineam longis.

Stamina : Filaaienta 06I0 , reccptaculo infer-

ta, linearia, convoluta forte exficcationc, alba,

tubo
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tubo paulo breyiora. Mther^e inclufe, muticar,

fubulatce, prope medium filam^ntis adfixa:,

pice &: ba^ pubefccnte^,

l^ifiillumx Qermen fuperum , clÄvatum ,
purpn-^

r^um^ glabrum, inferne teretiufculum, ftriatura,

tuberculatum, fuperne tetragonum, quadrilocu^

lare^ quadrivalye: diflepimento columnari qua^

^rangularu Stylus exfertus, cylindraccus, la:vis,

purpureus. $ngin% capitatum , purpureum , pur
befcens. Riidimenta Seminum plurima, Qvata,

cpmprefia, alba.

Af defs ofriga egendcaper år mig intet vidar

fe bekant, ån at blommornc åro val förvarade

från fortång oph väldfamheter af Infefter, me^
(ielft dep kådakti^a våfendet> fom utvårtes tåc'-

ker Blom-pipen, emedan åtlkilliga fmä Flugor
och Infecter dervid fi^ftnat oph fatt lifyet til.

Sjclfya käd^in kunde icke märkas ega någon
fotma.

iFiguren Tab. VII. lådan fqm jag kunnat
^ftadkomma, och hårjåmte bifogas, år tagen af

en Qjnfl: uti natiirlig ftorlek^ och torde utgörA
Äorre delen af våxtén.

Qnk "tackjärns L^ft- armar ^ ^tu^^

Ugare Råuy

SVEN RINMAN^v
Jårn-Manufaélur DireiSeur, Ridd. af Wafa-Ord^a.

" r-

ti forfta Qyartalet af ijf% års Handlin*

gar, har licngl^ Acadeniien behagat in-

fora.
u
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fSra Befhrifningen på Lyft-arninr äf Tackjärn f&t
Stdngjdrns-Hamrär y pä det fått, forH jag dä haft

tilfålle at utröna, och föm federmera vid maa^
ga Hamiliat-vcrk blifvit med nytta verkftåMt.

Uti fattiroa Beflcrifning nåmne^ åfven, at dåf

ligt underfall fororfakar en alt for längfam Ham-
mar-gång, (kulle lädant kunna hjelpas och ha-^

iligheten förökas , genom en l7ackjärhs ^ ring

med f eller 6, i ftallet for de vanlige 4 Lyft*^

armarna.

Herr ElviuIs, uti defs traSid om Vmk^
drifur , pagi4i, har redan vifat, at laga under^

fall åro otjenlige for Hammar- verk ^ och 6n-

Ikat^ at någon (åker Utvåg kunde påfinnas til

flere åh 4 Lyft- armars fållande på Hjul -floc-

ken ^ fom vid lådant underfall kunde tilbringa

cn verkelig formän. Denne utvåg är nu med
låkerhet funnen , uti den befkrefne methoden med
Lyft-armar af jårn, och bor det val icke falla

en Byggniåftare theira fvärt^ at lata gjuta en
Tackjårns-ririg med 5 eller flere ^ åh med 4 ar-

mar, om han iForfiär at jpropörtidnela armarnas

antal f lån^d> flotlek och ft^rka m» rti. efter

behof, och efter häftigheten liti hjulets ömlopp^
få at hammaren hvarken flår emot Lyft^armehi
eller förlorar fin Reft^ meti dels ega icke allé

Bruks - liyggmåftare håruti tilråckelig kiinffeap^

dels vågar man ögerna en ny påfinhing, ihnaii

den blifvit foriBkt. Det torde läledes icke va-
rå onyttigt, at| låföm en tillåggning til den foirrä

befkrifningen, fa anföra det Fprfok, föm for ä
år fedah blifvit giotdt vid Élfkäro Bruk, me4
f Lyft- armar, pä en lådan ring af Tackjärn

^

för m Hör Plat-hamtoatc ©m ^9 Lispunds vigu
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Vattiifallcts hela hogd Var hår mycket ölikaj

efter tUgången uti Dammen, mei) kunde lora

hoglt rakHas til 3 alnar, dä lumpen iniieholl %

alnars djupt vatten, oth fallet, ihän fuaip-bot-

nen til nederila kanten pä hjulet > var en aln;

Diametern af vattu - hjulet bef^uis vara 6 al-

nar^ och bredden uti flxofvel-gangen 6 qvarten
LyFt-armarne voro, ifrån den ena til den andra

Iwå-^n af Brullarne, x\ aln länga^ Vid lagt

vatten klagade Plät-SmeJerne ^ at hammareii g\hk
irir lan;<ran.t och kunde icke bringas högre, äii

til 70 11 Ig 1 minuten^ Jag foreflog då^ at mail

i ilåilct för de Vanlige trå-armar , borde gorä

ei^ Lylurms-rihg af Tackjärn med f armnr^ och
tnkc drrdm m^-d derta Brukets mycket fticke^

ligc Bvggm-iilure , Olof Torssgren, (bm ic-

dermcni dragit forlbrg ^öm Verkftållighcten
, p-i

lätt, fom jag härmed far den äran beråtta^

Lyftärnis-ringen gots af gödt^ riagot nod»

fatt Tackjärn., 7 tum tjock, efter en accurat

trå-rriodéll^ och af den fkapnad och tty!*ka, fom
Ritningen, Tab, VIIL Fig* i. titvifai'^ med
därhdsitädnde fcala uti cjvarter och verktum.
Pa den ena armen ay by ar Träbriifkcn dj

med dcfs bruflc-ring /, iltfut^ och bof der-

vid anmärkas^ at da arniarne göras tntd dé vid

tiy Utmärkte hakar , kan tråbrUfken ganflca

beqVamt våndad och notas vid fedan han pä
fråmlta ändan vid dy blifvit utnött i fom bidra«

ger til befpariiig uti Öjofk-Verke.

Denne LN^ftarms-rihg applicerades hår pä eri

gammal Hjul-ilöck, fom afiaga.des vid Lyft-

armathe^ lä at Ringen koiii at fiEtä vid andart
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pa ftoclcen: och chuiU hm var^ efter vanlighe-

ten, mall fyrkantiga med afiLigne horh, kunde
dock den fcmhornige fingen dcrwppi hek väl

fäiiris^ da alla öppne mellanrum tyides med väl

inpaOade trå-blockaf oeh ftark kiining. Imed*
lertid är det tydeligt^ at om en ny Hjul- flock

(kulle göras for en iadan ring, fkickar der fig

bait^ om Stoeken flcis ehcr cn lö-horning, hvar-

uti en föriikrig Byggmäilare Ihtetigen faiér fin-

na fig. Efter den hlr varande ilålh"ling, beFnns

längden af Hammar^Hvaftet 5 ifrån diedeipunften

af L^yUkn til mitcendeleri af Hammar - hk ckec

^llcr Lyft- ariiien, i alnar p tum, c^h derifrän

til medel-linien af Hammaren^ i aln s tum, dä

Reften elléf Hammar- (Icaftets hojnnig vid blec-

ket, eller lyftningens centrum (
t^igen efter ctr^

kel-bagens coi^da ) blef ig rum^ n:;r dar ti) «;ig-

ges den höjning, fom tryckaren gor af iyfmin-
gerS häftighet.

Med denne flållnirig hade Hammaren något
ofvef 2,7 tums feft ifrän Städet, och gjorde loo
{lag i hvarje minut; rhen vid en lä haiiig gäng,
kunde ej vanliga Hammar-fkaft uthäfda tner än

f eller 6 dygn. Man nogde fig derfore dermed ^ at

genom denna tilokning af en Lyft-arm mera ån
fornt, kuhha enlä en femte-del ftorre häftighet^

eller fä, at Hammaren, i flället for tö O^^g^ nu
mera, Uti full drift, gjorde 84 ä 8f flag uti mi-
nuten^ dä H^ammaf - (Icaften i det nårmafle fun-
nos kiirina Uthärda lilta länge ^ fom dä 4 Trå-
armar nyttjades^ ungefärligen z til 3 månader^
eller riagot mera, efter Éjork-verkets godhet.

Af Ritnirigeri kan ihhemtas^ at diameterti

af denne Lyft - ärms ring^ ifrän yttcrlla ån-

dan
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dan af Bruflcarne råknade, blifver 14 cjuarffei* 3

tum, öch.{åledes9 tutri längre 3 art dé férlit bru^

kade 4 armar 3 men diftancen imellah dt förra

^

blifver dock f tum itiindfej art imelian de fena-

re 4 armars ytterfta britfk-åndai% At ktinna er-

lätta den kraft ^ forh delle något längre armat
formfentes behofva Uti verkan

5 gjordes ingen vi*

dare ändring., ärt med et 4uarters i)äokhitig uti

breddan af Vatten-hjulets fkofVel-gäng, fom nU
blef 7 quarter, rten opningen af rumf>en lem-

nades lika fom forut^ nemlfgeil 7^ quartet- bred;

Når Hammaren förut med 4 armar gick til 70
flag i minuten 5 mafte Dambordet i fumpen up-
dragas til 13 tumj men dä Hammaren nli me-
ra nied

<s
armar 5 vid lika vattén-hogd, ftåldes

til en lika flikta gang, behofdes fumma opnin^

ej Vara högre, ån til 9 ä 9-j tum, hvaraf tyde-

ligen kan finnas, at igenom denne tilokning uti

armarnas antal, åfven en mårkelig befparing uti

åtgähgert af vatt(:n kan vhihaä.

Häraf kunde väl atfkillige hyttigé ahmårk^
tiingar och talciilationcr dragaä, for flere Lyft^

armars fördelaktiga tillåmpnirtg vid andre tilfål*

len 4 där man ej har räd, at med ofv^erlopps-Vat^

ten tvinga Hanlmar-hjtilet til en häftigare gäng^

ån det efter méchaniflia grunder borde e^a^ bra

bogfta verkan (kal vinnas 3 mén for Vidloftighe-^

ten fkullij leinnas nu lädant til andia Byggmå«
Hares eftertänka. Inrättningen med meranåmn-
de i Lyft-armar j har nu varit nyttjad vid Elf-

karo Plät-hammare if * är, med allmänt iioje och
bifall, både äf Egare och Smeder^ och år ingen

anledning at frukta nägon van flyrka af Tack*
Jårns xingen, fora redan ut flått ftarka profj och
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tyckes bora vara outflitelig, få framt ban icke
rned nägon ovanlig väldfamhet handteras. Utom
de förmåner af Lyft -armars fåftande uti en få-

dan ring utan pä Hjul -flocken, fom bekante
åro, nemligen befparing pä Björk-verke, Hjul-
ftockéhs cönfervation, en qvick Hammar-gang,
iSmedens beqvåmlighet med mera 5 finnes åfven^
at Hjul - nälen icke lä låtteligen Iofsnar> utan
blifver mycket varaktigare , dä Hjul-fl:ocken här-
igenom får en ftorre tyngd ^ blifver ftadigare^
och lider mindre vridning eller ryckning vid
hvarje f!ag emot Hammarftaftet j men alt fom
denna fjåderaktighet och vridning uti Hjul-
jftockert minfkas, blifver Lyft-armens flag emot
Hammar- flcaftet lä mycket härdare och mindre
lent^ hvarigenom den olågenhet med Tack-
jårns-arftiar yppats, fom ock kan (ägas vara den
ei^a, at Hammar- fkaften dervid meråndels nå-
got fortare bräckas, och måfte oftare utbytas,
ån då Trå-armar brukas- Denfte olägenhet kaa
dock med låkerhet hjelpas, foxn ock pä flere
ftållen blifvit, med god verkan, i akt taget j al-
lenaft Dynan under Hjul-nälen Vid Ståd-ftocken
af en^eftertånkfam Byggmåftare lågges på én iä^
danbåddtiing af Trå-verke med kors- vis under*
lagde Bråd- ftumpar, fohi, Vid .hvarje flag^ fjä-
drar fig och gifver efter, at flaget emot Ham-
niar-ikafttt ej blifVer tvårt^ utån lent^ famt at
Dynan eller Tamp- banken må ega den iBrfta
tyngd, fom mojeligen kan äftadkommas, antin-
gen ttiedelft en derpä lagd ftör Dynftert, éllei?

med en tung Tackjärns * dyna ^ om 5 eller 4
Skeppunds vigty fom for detta blifvit foreflagéh,
och fom gores med tjenlig opaing^ at en bö-

X qvåtn
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qvåm Dyn-ften eller Metall -panna deruti kan
inläggas, och med tra-kilning fäftas. Det är

ock bekant, at ju tyngre Ståd kan brukas, och
ju mera Ståd- ftocken ftär lent och fjåderaktigt

pä en god underbåddning, defto lättare gar dec

at fmida, defto ftadigare (lar Städet uti (locken,

och defto längre kunna Hammar- flkaften uthär-

da, fom alt har fine Phyficalifke grunder. Jag
har ock pä flere ftållen funnit, at där läda-

ne omftändigheter blifvit i akt tagne , och
dar Tackjärns Lyft- armar iä långe blifvit nyt-

tjade, at vanan tätt utplana envifa fordomar,

hafva ock Hammar- fkaften hållit lika långe, fom
vid de gamle inrättningarne.

FÖRKLARING
Pd de Formler , at uträkna Parallaxens

verkan y får obferverade tn-och utgdngs-

momenter vtd en Planets gång under So^

len, fom anfördes uti Handlmgarne

för år 1771
af

ANDERS PLANMAN,
Phyf. Profeflbr i Åbo.

Til K» Academieri bor jag nu upgifva de
grunder, hvarefter fofmlérna, fom före-

komma uri 1771 års Handlingar, p. 67 och de

följande i åro uträknade j doek med den ^illågg-

Hing,



hingi fom en och annail råttelfe fordrar; Öcli
fom jag nu forefatt niig , at äfven hafva affeen-

de pä Jordens fpha^roidifka ftapnadj är angelä-

get 'at vifa^ huru Parällax^efFeéterna i detta fall

bora uträknas*

§. I, ^iati har altlä forft at finha afftandel

imellan zenith verum och apparens, for hvad La*
titud, fom hålft äftundas. Låt til den åndart

lialFva Ellipfen jiDB CTab. VIHv Fig. z) Bre^
ilälla meridianen til nägon gifven punft Mj och
limen NM vara normal til Ellipfen ur i iamnia

jpunft. Låt åfven JB Vara ^Equatorens diame-
ter, öch CD Jordens halfva axel. Om mm nii

foreftåiler fig en råt linia vara dragen fran jor-
dens medel-puntl C> til pun£len flcail den-
na luiia utdragen utmärka pa Himmeleil zenith

verum , åfven fom NM utdragen Utmär-
ker zenith apparens Z, hvilkas afilärid 2'2!:*

Ang. CMN^ bor finnas. Sått CDtui^ ACtzä^
t)ch drag vinkeb att til fämt kalla PC,^

räår^ til följe af EllipfensnatUr^ MPt^i/i— *^^

ö6h NM—i\^i- x^k-~j~'* Och fom det år no*

digt, at finna en expreffion pä det foktä afftlndi

fom beror endäft af ortens Latitud j lä aiimårkesi

at Ang. ANM utvifar latituden af M. Om man
£ordenlkul tätter Sin, ANM^s^ öch radius i^i I

blir / t^Y i—
hvadan tX^
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eller, då man antager aizi + i , har man i få li-

ten, at man kan forkafta dels 2:da och högre
potcntier 3 foljaktéligen erhålles medelft behörig

Aibflitution och i-edudion +t i+s^, yYZJ^y

MP:s:s. i-L i-s^i och NP=i-u i- x^ Vi-s^\

hvadan CAi±:i 4- i- i— och CNiriti Y i—sK
Manhårältfå SimCA/i\^=Sin. ZZ^=zis V i—
hvilken formel inftåtridiér med deri , fom Herr
ÉtJLÉR funnit (*). Och foni, til följe af grad-

mätningar, ^'2=i§3 5 blir Sin. ZZ^zz^^V i

h. G f.

§. 2. f^or at komma närmare til Parallax-

calcqlen, låt Solens medel - piinfl: , Under defs

råtta conjiinftion med Planeten, Vara under he-

la paflagen orörlig uti C (Fig^. 3.)> och låt Ii*

nien FS foreftålla Planetens våg i Solen, fedd

fråii Jordens niedel- punft- Öm w åntages ut-

göra fiimman eller fkilnaden af Solens och Pla-

netens halfva diametrar^ och utur C med ra*

åkrzzm upritas cirkel-bågar BG, fom fkåra FS
uti / och E j lå år klarr, at Planetens medel-

pun£t bor finnas på defla bågar, dä defs yttre

eller inre contaftus med Solbrådden infaller j

ncmligen fedd frän Jordens medel - punét
, fynes

han uti /, når han ingåi", och uti E, dä han

utgår ; men i hånfeende til ändra arter, befiii*

nes han mer och mindre uphogd eller nedfånkt

på famma bågar, alt fom ParaTlax-verkan kräf^

ver.

() Se defs E^i>of Methd, diterni. Paråll. S^lh Ö^r.

57t.
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vcr^ Det år denna verkan, jåmtc Planetens der-

af beroende tidigare eller fenare in-och utgång,

fom iTcal finnas. Til den åndan, låt CB foreftålla

meridianus cxleftis, och P Polus mundi for den

uplyfta Jord-halfvans drag CN vinkelratt til VSy

och lått vinkelcn NCPz;;:e , fom utgör fumraan af

dc Vinklar, hvilka utmärka Eclipticans ftup-

ning til Planetens våg f^S och til Solens parali-

leU Sått åfven CN:r^n^ och Ang, NCIzzc i anfe-

ende til Immerfionen, men iVC^zir, då fråga år

otn Emerfionens lä gifves c. medelft Cpf. ^rr-

^

^ n%

For ftorre tydlighets {kul, antager jag til en
början låfom begårdt, at finna for hvarje gifven

ort Parallax- verkan til det tids-moment, da Plar

neten-vid ingången år uti 1 (råkningen for wt^

gången, då Planeten antages vara uti £, förråt^
' tas pä famma fått). Låt den gifna ortens zc-

nith app?^rens vara uti Z, oc:h en ftor-cirkel bå-

ge genom P och Z vara dragenj fä år com?
plement til orjiens latitud , fom bor forlångas med
ZZ^ (§ lä ofta orten och den uplyfta Po^
len åro på famma fida om asquatoren belägna

}

men då de ligga på hvar fin fida deraf , bor frän

PZy fom nu är >po^, ZZ^ utdragas, for at ta

ortens zeqith verum Z' utmärkt* Frän Z:' drar

ges ftor-cirkpl bågar genom Coch/> pä hvilka

Parallaxerna iDora berpnas, lä ofta man har af^

feende pä Jordens fphxroidiflka flcapnad. Uti
fphserifka triangelen CPZ^ åro iåleds gifna fidor-

na Cp och PZ^ jåmte Ang, CPZ^ , fom utgör tid^

momentets afftänd frän middagen
j>
förvandladt i

grader j hvadan Cidan CZ^ och Ång^ PCZ^ erhäl-

las4 Vare Ang. PCZ^znb, och Ang, Z^Ct^ir
X3 (Vi4
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(Vid emerfioiicn bor antagas Ang. Z^CE^r)-^
iä gif/es r genom formlen r :;zc'^ e jr eller

r:=if + + k' Mm kan ofvertyga fig om deffa

fbrmiérs bruk af blotta figurens betraktande :

riemligen
5 få ofta Planetens vdg i Solen faller imeU

lä}} Solens medel-puncl och den uplyfia Polen ^ til h vil-

ket fall figuren år nu lämpad, bör den förra foicm^*

len nyttjas til formiddags , och den fenare til efter-*

middags objervationer ^ dd de öfre teknen gålh vid

immerjions. och de nedre vid emerfions mowenter'*

na. Men faller Planetens väg annorlunda^ fd at den

vid ö gir Söder och vid ^ Nor^ om Solens medel^

funB i bår den förra formlen nyttjas til eftermiddags

Qch den fenare til förmiddags obfervationer , famt de

{ifre teknen til emerfions , men de nedra til immer^^

fwns" momenter. For ofrigt bor, då r t> iSo^i
defs fupplement til 3(5o? nyttjas^

§. Om IK mies vinkelrätt til CZ^, blir

CK—m Co{. Ty och Tom Z'I=.Z^K^ i det når^

mafte, har man I—Z^ C^^^CK: hår galler —
då r < 90^5 men H- 9 dä r > 90^* Kalla Pla-

netens horizontal Parallaxis //, och defs h6gd§

Parallajcis (å har man P^H, Sin. 1. Öm
nu pä Z^ I utdragen atlättes IQ^zzzP} fkulle Pla-

neten från den gifna orten fynas uti Q, i fall

Solen yqre utan Parallaxis. Men dä Solens ho-^

rkontal Parallaxis beteknas med h-^ och defs

hogds Parallaxis med /?— Sin. Z' C, famt pa
Z^ C utdragen, tages CO—p; flvgl Solens medel-

pund vif^i fig nedlånkt til O: hvaraf följer, at;

Planeten icke vidare kan fynas uti Q , utan i nä^

gon annan pund:, hvars utmärkande beror p^
4;ne håndelfer: nemligcn, dä CQ och /Q kiin*

/ " na
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na Jinfes antingen parallela med hvarandra eller

icke.

4, T den handelfen, da IQ och CO åro

at anfe for pnrallehi med hvarandra, hvilketutaa

mårkeligt fel kan fl^e, iä ofta Solens hogd icke

ofvergar 60^5 bor pa aflåttas QR~py dä Ä är

den puncten, hvareft Planeten frän den gifna or-

ten fynes pä Gimma tid, fom han for Jordens me*
delpunft vifar fig uti /. Om frän Ä dragés ti)

bägen B G linien RG^ parallel med FSj blir RG
den Parallax - verkan, fom fokes och fom ftrax

fkuUe finnas, om man finge anfe bägen IG lä-

fom en råt linia, men fom den ofta gär ofver en
grad, och ftundom til 2 grader, mäfte man ge-

nom följande omgång leda fig fram* Man dra-

ger chordan iG, och rata linien CG jåmte IT,
fom uti / tangerar bägen, och uti T (kliV GR
utdragen, om lä behofves (åndamälet år, at forft

finna den lilla Ang. GIT^ for at fedan fä RIG
och ÄG^/ determinerade) drag fedan GR ut ^ tils

den råkar CN uti och fåll frän / linien II

vinkelrätt til GÄ, famt antag Nn==:z. Man har

altlä Iiz=zNn:=;zZ'j=:P—p, Sin. hvareft P—
och y— Ang. IR Gz=zr— c +po^ årö gifna. Folj-

akteligen år Cn7::=^n\z gifven, jåmte Ang* nCG^

den iag kallar emedan Cof. Ar:—Slfj och
m

läledes har man Ang. G/r = ^ GCI

famt Gi/?=9oO-r-^, eller, dä r'=r+ZLf

fåttes, blir G/Ä complement til Ytterliga-

X 4 rc
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re fått RGIznc^ lå här man c':-ie + ilf, hvar-*

eft teknet — galler, få ofta faller ned^r om
FS^ Triangelen GIR år altfå gifven^ pch Pa-?

rallax T verkan GR^ 4en jag kallgr erhalles,

medelfl: ^sq: ^"^-^
.^^ftjJ, (^^J. mrg|ller +

Sin,

vid immerfionen, och — vid emerfionen, lå of^

ta r > i?o^ i men tvårt om , dä r < pp^^

Om med K beteknas Planetens motus hora-

rius pä defs våg i Solen, utfått i fequnder, blir

Parallax- verkan i tid =

§. I det andra fallet, då icke kan an-*

fes vara parallel med CO, antages f= Ang. C/Qj

r ^ 'C j 1/1 o- Sin. r. Sin. Z^C
ipm gifves medelil Sm. g = .

g.^^
.

Affått och CQ:3zpy och drag frän Q li-

nien qu (Fig. a,) parallel med CÖ, famt gor
qu=C0::2zp$ lä mafle, til följe af den fämmanfätta

rorelfe-lagen, Planeten for den gifna orten fynas

Uti U pä famma tid , dä den frän Jordens medeU
puncl fynes uti I, Drag GR genom U parallel

n^ed FSi lå utgör G U den Parallax - verkan , fom
fokes. I hvilken affigt R U o^h GR bora be^

ftåmmas. Sått Ang. iJ^ 17— ^, och Ang. /ÄG

=

a:,-

fä år ^=rf— r, och x=:f~^ c +^s>o^y bvareft de

ne^re teknen nyttjas , lä ofta Planetens våg
faller imellan zenith och den uplyfla Polen^

Qvn RV^u^ ^q^7t^ og\\^^^-^<P} blir
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sHTV' ar:^:^-^- • I fdl bågen IQ

icke år ll liten, at den kan anfés for en råt Ii-

nia i mäfte Ang. GIT, fom tnngens IT innefat-
tar med cbordan IQ, fokas, och e' derigenom de-
termineras, på iått, fom i foregående §. år utredt.

Sått fedan f H-^i lå hXvxGR^v^^- ^-^•Cof^

(*)» Det famma gåller härom teknen, fom om
formlen (4) år anfordtj allenaft man for r anr
tager Man har altlå den åftundade Paraliax-
verkan QU::^v^u^ (B), fom förvandlad i tid

a<Soo —=—

.

3r=-^- Sa ofta ^ > ppo,
gåller +i

men nyttjas, då ^ < po°.

5, (J. Enligt det beting, fom gjordes i §, z,
har jag foreftållt, hyru Parallax-verkan bor ut-
jiknas for hvarje ort til det tids - moment , dl
Immerfionen eller Emerfioncn fker for Jordens
inedelpunfl:. Nu får jag anmårka, at uträkningen
for l^elfva obfervations momenterna förrättas
lika lått, allenaft man antager Ang. CPZ' lika
med en och hvar obfervations afftånd från mid-
dajgen, forvandladt i grader. Ty lat Planeten
från Jordens medel-punft fynas uti L (Fig 3),
dä den for en prt, hvars zenith verum år Z'\

X f in-

^*^Jrn^ ^u'*'*
Immerfions- momentet vid St.Jofepht

taJle.M'!: jag funnit bågen IG vara fä liten, at
correäionen af vinklarna t och f kan undvikai, och

G R erhållas nie4elft v^±_ ^IHFi^^^Ce

.

Sin. f
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ingår uti Solen ^ lä måfte verticalen Z^Z raka

bagen BG mi någon pun6t G (§, 2). Det år

dä klart, at LG utgör dä fkilnaden af Planetens

och Solens hogds Parallaxer, och at LI är den
Parallax- verkan, fom fokes och kan finnas, på
fått fom afhandladt år: nemligen, man determi-

nerar, for den gifna obfervations- tiden, verti-

calen Z^/ jåmte hogds Parallaxerna for punfter-

na / och Cy hvilkas fkilnad må vara IR. Dä
har man IRzzLG^ emedan den ringa fkilnad,

fom år imellan verticalerna Z'/ och Z^Z, icke

kan verka någon märkelig olikhet imellan hogds
Parallaxerna til / och £,* och fom defsutom IR
och LG kunna antagas parallela med hvarandra,;

iä måfte åfven IL vara lika ftor och parallel med
RG^ foljakteligen erhälles den äftundade Paral-

lax-verkan, då man, for den gifna obfervations-

tiden determinerar RG på lått ^ fom i (5". 4) an-

fores. Beträffande den andra håndelfen, h var-

om i (§-f) athandlas, bor, likmåtigt derftådes

foreflvrefna lått, for den gifna obfervations-tiden,

G 17 determineras, fom dä, utan at begå mårke-

ligt fel, antages for den fokta verkan.

§, 7. Til (lut vil jag genom et exempel vi-

fa tillämpningen af den anfoixia methoden, och
nyttjar dertil farama elementer, fom uti 1771
års Handlingar, pag. 71 anföras. Det år val

af Aftronomerna nåftan allmänt vedertaget, at

man, til Sol-Parallaxens utrönande, antager ef-

ter behag et approximeradt varde deraf, och

Uträknar defs ef+céler, fora fedan jämföras med
obfervationerna, for at finna den råtta Paralla-

xis. Detta går derpä ut, at man fupponerar
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Parallaxerna vara proportionella mot effefterna,

hvilken fuppofition likvål icke eger rum^ Ty
om r^, dragen parallci med RG (Fig. 3), an-

tages vara en verkan ri! cn dorre Parallnxis^ än

den år, hvars verkan RG uxgov, ia fkulie, om
Cuppolinonen vore riktig, r^- vara til RG lafom

rE til och foljakteligen borde E,G,g, un-

nas pä en och famma rata linia^ men iom de

det icke åro, utan äro belågne pa famma cirkcl-

bägej kan det ej heller medgifvas, at verknin-

garna åro proportionella m>ot deras Parallaxer.

Dock kan det utan mårkeiigt fel antagas, då

fkilnaden Parallaxerna imellan år ringa. Jag bi-

behåller fordenfkul Solens horizojital- Parallaxis.

h i calculen ödetermmcrad, och beftåmmer defs

coeficienter 5 i hånfeende til de ofriga Paralla-

xerna: (ä, til exempel, har man Veneris hori-

zontal Parallaxis H= 3,f 14. Låt
Z8887

det nu Yzv^ begårdt, at finna Parallax- verkan
for Veneris totala Emerfion, fom vid defs fifla

Sol-befok fkedde i Cajancborg kl. , min. 27
fec, hvars afftänd från middagen år Stim. zy,

3^', fom utgöra i grader 126°. f^. i^=CPZf
hvilken vinkel faller Våftcr om meridianen CP,
emedan obfervation^n (kedde for middagen.

Nu år . fZ=2f<^. 46. 30.
i. j :z ~ I. pf44879.

— I . f9i8 !
50.

£. 100 — ooooooo.
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L n -SSL 784(5 1 7?.
L. m nr 2. 989; ^8ö.

CoCiT—-I. 79527877

Uti triang. fphser. £:/>Z'5 hvarefl:CP=67^.3^.36,

har man C^'5=:84^* ffj och

Ang. PCZ'i=i*=:io<^. 37. ff.
hvacjan r—c^e— b =46^. 1

7

J^,

U m zs^ 1.989358^.
Cof.r= -i. 8^9f i6;f >

Z^£=^(7—Cir;=84^ 4,4|.

// 5=2 o. f4f8oi8.

P =0. f434784-
P^J,49f, K

L. h -2 o, 0000000.

L,Sin.Z^Czz-i. 9978214.

p =?-ri.9P7S?'i4f

P^fz^ij foo\ b.

L^P^psz o. 5975400,
L. h = o. 91P078U (^)

Z.Sin,yi;g~i. 9982804 .

Z. =5: I, 3?f^P8f,

(*) Hår mäfte el approximeradt vårde af h antagas,

fom mä vara 8 ^ ? , for at få ängeln , den man fo-

k^r, determinerad.
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L. m - 2.p8p^38<5 > a--5'=5p^

L,P—p o. 3P7P40Ö.
£, Cof.r^=:-i. 8 j?UOJ_»

o. ZjligOJi

Sin. 8974i<?f .

X. w £2 o.

L, if r: I. i7<5o9i g. (*)

151'=: r.föppsft.
Hvadan if z;3= + 51, jj-6»Å> foiii ården fékta

Parallax - verkan.

§. g. På lådärtä grunder har jag uträknat Fa*-
rallax- verkningarna, fom i Handiingarne for år
1772* Jööi åro intagne, och dä tiilika Vifat
htiru de böra nyttjas. Dfe utflag, fom jag, mé-
delft jåraforelfer af Veneris drogsmål i Solen, pa
Parallaxis funnit ^ foreftållas Uti följande colum-
ner, af hvtlka I och II innehålla utflageh, hvil*
ka h6ra til det på ön Taiti och i California
obferverade drogsraål imellan bagge inre conta-
étus (yttre contaftus emerfionis, llfoni nog for*

ha*

(*) Nu var ^S^iS I det nirmafte.
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häftad pa bagge ftållena, iKxigas jag ga foi^Si H
Columntrna III och IV innefatta Parallaxer af

Herr DuMONös vid Hudfons Bay obferveräde

rnora imellan bagge inre contaörus och imellan

inre Imiiiei^fionis, Tamt yttra Emerfionis^ ^^jåm-

ford med de motfvarande. Jåmtedettä, bor jag

erbindra, at jag^ i anledning af Hen^ Dumonds
erhållna mörk Veneris Sol - brädden — i

antagit (amma mora for Cajaneborg = i g. 2^,

foar^ i hänfeende til Paralla^- verkaii 5^ bor va-

ra ineiTiöt p fec. mindre ^ ån den for Hud-
fons Bay,

J. II. IIU IV. medium

La Chappe
.

-
^ ^

D. Vikcent 8,38 |»
— — g^Sö

D. Salvador 8., i8j .

DuMöND - - 8544 8?4ö ~ ^'^4f

Wales - • 8^4f 8,47 T ^'4^

Hbll . - 8,f7 8,64 8,84 8,82 8,7i

Sajnovics 3,66 8,7g 9,^2, 8,89 8,8<5

BoRGREviN-G 8546 8^48 8,fo 8,28 8^43

Planman - 85 'i8 8^37 8> ^8 S,z6 8,3!

Genom et mediiirn af alla medel- refultatej^

blir Solens Parallaxis 8^f i, vid defs afttänd frårt

[orden, den 3 funii, i7^9> ^'^^^ då 85?^ och

8,86, läfom mäit flciljaktigaj forkaftas^ blir Pa-

ralaxis 8.40. Öfvertygad derom ^ at min öbferva^

tion pä Veneris utgång icke var forhäftad
,^

an-*

fer jäg Parallaxis vara fnarare mindre^ ånftorrei

och at den vid Solens
^
medel - afttänd icke (tå-

ligen kan fåttas of^er 8.r- Herr Hell har väl

nyligen, uti defs SujppL Dijfert, de Parall. Solis^ faft^

ftålt Parallaxis Vid Solens medel^aflUod til 8,7^ >
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meu
p^ä et lått, fom leder til livad utflag man

hålft åftundar, dä man pä lika Ocal, fom han
nyttjat for at tildoma fina egna och Herr Greens
Oblervationer företrädet fram for alla andra, af-
gor faken til följe af något enda par obfervatio-
ner. Herr Hells totala Immerfions- moment,
oaktadt defs vidloftiga apologie , har man fl
mycket ftorre Ocål at mifstånka for fel , fom Hjfn
Ijelf gifvit dertil anledning, dä han, uti defs
Ohferv. tranfitui Veneris ante difc, folis a. 5 Jun,
An ijsp.^ p. fl fequ. velat, tvärt emot hvad
andra erfarit, bevifa ogorligheten , at lika noga
obfervera den inre contaftus vid ingången, fom
den vid utgången: lä framt man icke vii tro,
at han utan all anledning inlåtit fig uti en lä
onyttig underfokning.

Ttteriigare Beråttelfe , om Biem fåråkU
fe uti Kupor ^ med några anmärk"

nmgar vid Bt-fkåtjlen
'

af
E. PRINTZENSTIERNA,

Adjutant vid Öftgotha Infant. Reg.

Emedan K. Academien behagat, uti fmäHand-

J^Sj"^ i?*; S^^^'^"^
^f^t» intaga mina F6r-

f(^< vid Bi-ftotflen, fom egénteligen gingo uc
pä at bevifa Bi. kupors företräde for vanliga Bi-
ftockari hoppas jag i at K. Academien ej öbe-
nagec anfcr en liten fortlåttnirig dcraf.
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Dä den förra beråttelfen affåndes, hade jag
il Kupor, men federmera hånde^ at tvä efter-

fvårmar, fom ftodo hviarahnan nåra, gingo tilfam-

mans uti en Kupa^ Således blef antalet lo ftye-

ken^ hvilka alla ofvcr vintreh voro i godt ftänd.

l^aflän gandca tä Bi-flockar håi* ä orten i ar fvår-

mat , hafva dock ö af rnina Kupor i denna forft-

tnar gifvit p nya Svärmar: den forfte ankom d.

Maj, de ofrige, d, 5, lo, iz^

och lé Junii. Det håndc tvånne gånger, at z
fvårmar kommö tillika, och blandade fig tilbo-

]pa, fä at de utgjorde allenäft en Vanlig ftor fvårm,

dérfore gjorde jag mig ingen modä at (kilja dem
at^ Af de 10, fom lefvat ofver vintrca, hafva

4 i af icke fvårmat, nemligen den åldfta moder-
kupan , och den tredje fvårm hon gaf, är 1772,
famt z af fiftledne års feii-fvåfmar, hvilka ej lå

tidigt hunnit fuUbygga* Af de 6 ofriga, har

en i af fvårmat 3 gänget, men blef fjelf förlo-

rad, och lemnade torna Kakor efter fig. En af*

de åldfta gick otk ut, föm ingen gång blifvit

förökad med krants^ och derfore lårer hafva va-

Ht for trångbodd : hon var allenaft z är gam-
mal, pä hvilka hoil äflat 4 Svårmär. Ingéti

Svåfm har budit til at rymma, icke ens utom
gärden, éhurii utomkfing åfö Trägårdar.

Vi egdc läledes nu Kupor ^ af hvilka jag^

efter min Med-intercffents päftäende, i medio
Augiiftij nödgades flagta neriniligeh de forft*

nämnde af dem^ fom i är ej fvårmat, Vi er»

hoUo af dem ly kannor fjelf^fkird Häning och

fl marker Vax ^ fom vi ofs imellan delte^ Ha*
de de fatt ftä til råtta tiden

^ September månads

Hut* hade vi fåkerc vunnit mera* De if ofyet^

bief^
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blefna Kuporna delte vi ock öfs irhéllani få at

vi fingo h vardera 7 egna, öch hålften livar uti

den lytde. 'Min Med-intcreflenc har fält

af fina 5 och for dem fäte - 300 daU

Behållit i de bäila, varde ätminftone j lo - -

7I kannor Håning, a 15 Daler^» - 112, - löoré

2| marker Va^c, å 3 Dder
^

g - 8 >

Sumrha f4Ö - £4 -

Han har fäledcs, på 3 år, utan minfta kofl-

inad och befvår? vunnit f4ö Daler, hvaraf nian

fcr^ huru väl Bi-ficotflen lönar fig^ når den vill

lyckas och rätt värdas*

Så väl Herrficaper fom Allmogen hårorrjkring^

hafva hu ogonfkeniigen blifvit ofvcrtygadc ^ om
Kupors formän framfor de hår i Öftergothland

förut håtkn allm.ånt brukeliga trå- (lockar, och
hiän^e hafva redan Haffat fig Kupor. Jag har

til några' gynnare öch vänner aflemnat iz torna

nya Kupor*
Bäft fynés rfiig vara, at ftuporha (tå, ej pa

bänk, utan pä ftadiga ftolpar, 6 qvarter höga
ofvan jord^ i qvarter i diameter^ fläta och trin-

då, at ingéh R'ltta må kunna gä upfore. Pä
ofra ändan faftfpikas eh bräd-lapp ^ 3 qv^ läng

och z bred, litet lutande framåt, I främlia hor-

nen baras i häl, l qv. imellan hvardera, hvar-

uti lättas pinnar v fbm ftå i tiim ofver brädet.

Flogen på Kiipe-bottneh går imeillah deira pin-

nat, fom hälla emot, at Kupan ej fkrider ned:

här på iflär hön ledig och los ^ fendaft fadfmetad^
bch kan uplyftäs efter behag. At faftfpika hen-
5ie, är önodigt och hinderligt. Står hon lä ut^

ftäld for Vadar, at rbaii ffuktar hon kan blåfa

Y öm*
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omkull, hvilket Utmärker er otjénligt ftåHe^ år

biUtrc rt fallbinda henne. Planket omkring Bi-

garden bor framför Kuporna ej vara högre åa

flogetv^ men A^ål iägrc* Hos mig ftä 5
Afpar

fram for KUpörna^ uti hviilcas räta och lumj-

rniga qvillar mina Bin gerna fatt fig, dä de fvär-

mati, men iållan Uti färfta En-rulT^oi", fom jag

vid Svårri^.e-Liden llält iV>idt fSr Kuporna^^^ hvii-

ka dock ^ i bri^b af andra tiäd*^ äro tjenliga.

bet lätt jag gemc^nligcn brukai^, at i ny^

Kupor intaga Svårmarha, har jag nyligen funnit

lä tydeligen bell-rifvit uti ry/N ars Ahnanach tf.

GotB-börgS hörizont, jag det ej behofver be-

fkrifva. in (lock ningen bor gä fort, triea var-

famr^ ty eljeft bärtflyger Svårmen*

Når mina 6in, vid vackert vader, i Martii

manad ^
börjat qvickna och vilja fjygi ut^ ha:

jag ej 5 cFiei' fomligas irad, hiiidrat dém^ utar <

lemnat d.-m iln frihet, och ej funnit dem der

äf tagit niigon fkada, ehuru de federrhera) fo.

kold öfch Ino^ någon tid måft hälla fig inne. Jag
har dock utUr och framfor Bi-girdén låtit bart-

flväta fhon^ pä det rriarkcn fiiart (kulle blifva bar.

Gahftä angeläget år, at dm Vintreri tilfe^ det

Fliiftret ellef öppningen for fiogen ej tiltåppes

af is^ fiio eller orenlighet: ty éhlirU halrn eller

granris plågar lättas omkring^ kan dock yir-ifhc
|

trånga fig igenom^ fom af Biens imtne fmåltei

och blir til is, at öppningen fvåller ,igen; då

Bien do af (^valm* Detta häller jag for fto^fta

oiTäkéri til ia mänga Bi - famhånens undergång
och forfvagande vinter- tiden^ Komma de ofkad-

de frath om vären, hafva de fäliari hagöri tiåd.

Af
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Af de forfta Var- fvåripar; bora någ^^^ lem-

bas orordc 5 at blifva Afvels- klippr til nåftå ar^

på ^det de. rhä hinna ftillbygg^ fina , Kiipor til

horteh* och läledeå (Våtmä tidjgt v öbH gifVä fle^

ra fvärmat nåftä.Vär. T>cn (Varm jag fofjedet

ar intog clen ^ Junii^ fvärmade 1 är d. 30 Maj^
h vilken, med flera^ Tom forft koriiiiio, red?iii bygt
fina Kiipor fiilla ; (bm arö B ttingei ät cri Kärl

knapt Jformäir lyfta derii.

FÖRSÖK
M af Votater eller "Jord- pårok iilfé^

ida ^dt Mjd
\

G. B. SKYTTÉ.

Sedan det nu lå längt kommit 5 at vart Folk
fått håftan allmän Irhak for jPotätfer^ och luft

til dera.'^ planterande^ år aiigelåget; at låfa. r^tt

nyttja dem til födä^ ifyhnerhet ) ätafdehi kuni
na tilredä godt Mjöl; fom har ren fmak ocli

iVålUnde egeriflvap. .
Det lått^ fom hårtils blif-

vit briikadt; at torka dem 1 Bak-iigrii, och fe»

dan mala dem; år, i min tankar éj det bafjba.

Öm iigrten ej år nog varm; torka de lähgramt;

och blifva riier fega åh härda; emedan de inne?f

fcafva fyra gånger flera väcä ån torra delar, fä

at de fväriigeti kiinna malas j och om de kunna;
iardöck mjölet eri oangenäm fmak , af deri in^-

feörkadé Våt&än; fom Jr dcrasi ofmakligare del.



324 1774- Nov. Dec

Är ater ugnen m^xket varm, mifter mjölet, fom
af häftigt och hardt torkade Potater erhälles, til

ilorre delen fin egenfkap at fvålla. Jag har der»

fore gjort ätfkillio;a Foriok at affkilja vätfkan i*

från Pötaterne, forr ån någon torkning och mal-

ning företages, af hvilka jag endaft vil anföra

tvånne, fom båft for mig Ivckats*

OQcalade Potater (kolgdes ganflca vål^ hac*

kades i fmä bitar och maldes ftrax med litet kalt

vatten : på maffan gjöts fedan kalt vatten i til-

råckelig liiyckenhet, fom väl omrördes , och blcf

ftående et dygn at (junka: vattnet blef då, u-

tan minfta fqvalpnirig, aftappadt, och nytt vat-

ten pä-oftes> maflan uprordes och blef fcdan åter

et dygn ftillåftående, hvarefter vattnet aftappadeSj

Härmed fortfors flere gånger, til des fifla vattnet,

fom aftappades, var helt klart. Dä hälldes hela

maffan i en duk j fom lades ombunden på et bord 5

under tilråckelig tyngd , at utpråfia vattnet. Se-

dan lades maillm pa en torr duk, i et varmt rum,
at torkas, fom gick nog långfamt, thuru hon
ofta omrördes och klimparne fondergnuggadest

Ändteligen maldes hon til mjöl, hvar af, utan

tilfats af annat mjöl, bakades brod , fom blef de-

gigt och kårft til fmaken, men med tilfats af

dåftän lika mycket groft Rågmjöl, blef tamlii^
1

gen godt. Detta mjöl blef ock nyttjadt til an-

dra rätter, famt befans dertil dugeligt.

Ehuru jag nii var någorlunda nogd med detta

mjöl, ville jäg dock- forfoka, hvad verkan kold^

föm de flefté hållit for fkadelig for Potater, kun-
de hafva på deras mjolaktiga delar. Jag Utla*

de några Potater at hårdt fryfa, och låt dem fe-

dan långfamt uplenas, då de funnos vattnige och
fe-
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fege, men det mjöl jag af dem fick, var godt.

Derefler afdelte jag 15 lod Potater uti 5 lika

delar: af en del gjordes mjöl, pa redan befkref-

ne lått, med ali aktfamhet, och fick jag, af f

lod Potater, ^ lod mjol. Den andra delen låt

jag en gäng fryfa, och fick deraf lod m«joL

Den tredje, fom
5
gängcr frufit, och imcllan

hvar gång varit uplenad
,
gaf et och et knajpt tjer»

dedels lod mjol. Hår af fann jng, at pa forfta

delen var måil forloradt^ och at kölden hvarkeii

minficat eller fl^mt Potatcrnas fafta delar.. Glad
at hafva påfunnit et, il vida jag vet, nytt och
fördelaktigare lått at gora mjol af Potater, gjorde
jag fedan ftorre forfok : jag utlade Potaterne ac

llarkt fry fa, låt dem längfamt uplenas, afdrog

huden, kramade roten i handen, at våtfkan af-

rann, kallade dem fedan i kalt vatten, fom nå-

gra gånger ombyttes^ och fortfor med raaflans

pråfsning och målning pä lått, fom förut är be-

flkrifvit. Nu torkade mafian mycket forta-

re ån förra gängen, och jag fick et mera hvitt

och renfrnakande mjgli fom år vid;;i båttre til

Brod och annan maclagning ^ ja ock til finare

rätter, ån det förra. Man lår ock håraf kofte*

liga Gryn, fom, då de kokas, mjukna fnart,

fvälla och gora fpadet fimmigt.

Då brod bakas af Potates-^mjol , bor degeri

göras ftadig, och når Jålten år vål inknädadj
buUor deraf bakas, fom infåttas i ugnen {å fnart

de blifvit i^pjållaj ty jag har funnit, at hvar-
ken degen eller kakorna tåla at långe jåfa.

Som Potater, fedan de frufit^ åro mer be-

nägne til forruttnclfe, bor man ej låta fry ia och i

Y ^
fyn;
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fynnerhet ej y plena öera tillika, an pian efter*

|iänd hinner krama, (kolja och^ torka. Sedaiy

maflati ar fqrr, kan den forvaras, til defs mari

tår Ii mycket at en Qx^arn-refa^ kan företagas,^

I anf^ende til fvarlghefen, at långe fortära

Pqtatef, h^ijcr j^g fore» at, fedan man aftagit

fa rnycket fotn behofves til andra behof och
til utplantering, bor man om yintfen, på nu be-
fircfna låtta (ätt , använda dem til mjol , fom
uti torra kårii formodeligen långe kan förvaras^

Wii i öltergothland, d. Dec. 1773,

Underfokt;itngy mgdende Jordpå^
rons Fryfning^ 0 derlgenom erz

hälla Mjål Qck Gryn^
. -^^ ^ •

PERNHARD BERNDTSON,
Bergmåftare vid Sala Silfvergrufva.

JU mera den fortråffcliga Jordpårons yäxten hos

våra Landsman vinner tycké, och ju allmän^

Mre defs nyttjande bp^ ofs vidtages, defto me»
rä updaga^ defs mångfaldige egenflcaper, i an»

feende (ä yål fil delV plaiucrings - lått och vål^

fignade föröknings - kraft , fom {il defs bruk i'

|iushällningen. Iblan^i de v|rdigare foreniål for

gode ]\4edl?org{^res bemödande, år utan tvifvel

det, ?it bibringa SamhlHet, hvilket til de flåfte

d?f§ Ledamöter beftär af folk, fom bor anvifas,

hand-
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handledas och upmuntnis, iadane p^. riktiga grun-

der bvgdc Hushiilä-upgirtcr,, iom i deras, hand

kunna j^afzna. luan deras egc^ foi HcuÄdc, och
utan foreg:^cndc fynnerlig an!ian kollnad , ån tref-

ven handläggning. De uncicrräneifer , fom tid

efter anhan/blifvic alimänheu^i meddcltc om Jard^

päronens ans och nytta, underfioddc välhe-

tänkte måns Krclyfande exempel 5 hafva val i det

rnåfta fk ingift de fördomar, torn en haglos me-
nighet hyil emot et mera utvidgade nyttjande af

denna jordfrukts men lä tarfvas ännu mycket tå-

lamod at fe, huru en (a god fik nödgas arbeta

fig fram, fteg fir fteg , innan m.m dcraf tår för-

vänta de goda folgder, fom bcfkaffénheten bäde
kan och bör medföra. Imedlcrtid år det en fyn-

nerlig {agnad at finna, hurq flere lått efter hand
blifvit bekanta, at tilreda Jordparon til mat, och
deribland et, (a aldeles låmpeligt för vart (Irån-^

ga ClimJt, at det fortjenar komma til allmän'

betens knnfl^ap., til yttciligare pröfning och brvjk.

Det hittils obekanta tattet, at igenom frys-

ning erhålla Mjöl och Gryn af Jordparon, år la

mycket mera ovåntadt, fom man altid leiV^t i

den tankan^ at Jor-iparojien voro rent af (Iv ära-

de och til matonyttige, lå fnart de blifvit frus^

ne, hvilket ock har fm riktighet, om m^in uti

lädant fall ej vidciigcr de utvägar, hvarigenom^

de, efter fkedd fryfning, kunna göras til nytta.

, For f eller 6 är fedan, hånde rnig'^ at vid

pafs if tunnor Jordparon komnio, la länge in

pä höften^ at bli liggande i jorden, at kålen g\c\\

nägot ofver
I;

qvarter djupt, bvarigenam de qia-

fte blefvo fru^fne, och efter alt an{ec:nde förlora-

des nien jag låt lågga dem i llora kar^ under

¥4 rin-
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rinnande vatten, dä kölden drogs ur dem, och
de iiparbetades genom rifning til mjöl, ehuru de
gafvo nägot mindre af det fina mjölet, än van^

ligt> men hyllbrne blefvo lä mycket mera mjol-

forande, til nytta for Bofkapen. De af deffe

frufne och i vattnet upptinade Jordpåron, fom
användes til mat, genom kokning, hade ej for--

lorat det minfta af deras fmak och godhet : men
det bor nämnas, at dä man ej har tilrälle til rin^

nande vatten i karen, far man ej alt for långe,

och ej ofver t til 3 veckor, lata dem ligga i

vatten j ty dä händer, at de efterhand lofasup,

och förvandlas til en flemaktig materia^

En annan gäng hände, at et*ftort kar, fom
var fyldt med hälften kärnmjol, affikdt ifrän rif-

ne Jordpäron, och den ofrige hälften med vat-

ten, mafte lämnas frufet i flere veckor, dä jag

fruktade nt altfammans fkuUe bli fkåmdt: men
fann, at mjölet vid uptinandct ej pä minfta lått

varfkadadt, utan egde famma hvithet och fträfr?

het imellan fingren, och famma godhet i mat^
redning, fom det vanligen plågar hafva.

Herr Parmentier berättar uti defs, forle-

ledet är, i Paris utgifne Chemiflce underfokning

om Jordpåron, at han lätit dem ftarkt fry fa , och
derefter i et mindre kallt rum uplena, federme-

ra lindrigt präflat vatpiet ur dem, hvarefter hu-'

<len ganfka lätt kunnap afdragas. När han fecan

kokat deffe lä hand terade Jordpäron, hafva de

återfått deras vanliga ftadga , och deras fmak har

for ingen del kunnat forniärkas vara förändrad»

Pä reQårn fonderrefne, har han ej funnit deiTp

frufne Jordpårons beftänds-delar forändrade: och

par Herr Pa^^I^enti^ii lätit fapima Jordpäron

t
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åtfkillige gånger fryfa och atcr uptina^ har han

hos dem ej funnit nägon mårkelig foräsidring an-

nars, ån i det fallet, dä han låtit koka dem iar

dane, fom de kommit iir kölden, utan at for-

nt lata dem i medelmåttig värma uptina.

Under dtt at ätlkillige lått af Herr Skyt-
TE blifvit forfokte, at gora Jordpåron til n)i6!5

har det ej heller undfallit honom, at verkilälla

fädant igenom fryfning , fom föregående Roa
utvifar.

Håraf kan val i det måfta ficonjas, at lättet:

bor ega fin riktighet. Men Kongl. Academien
har dock velat vara utom alt tvifvelsmäl, innaq

faken blir lagd for allmänheten, derfore äro föl-

jande forfok gjorde, hvarigenom fakens verke-^

lighct otvifvelaktigt lårer vara ftadhaftad.

i, Fårfåket. I anfeende dertil , at följande for-r

fok äro gjorde med iadane Jordparon 5 fom me-
ra allmänt vanka, nemligen af fmärre flag, til 8

ft pä I Skalpund, var nödigt at utröna, huru
vida de ftora kunna fägas vara mera mogna , det

år, mera mjcl- gifvande, ån de fmårrej til den
andan togbs, af det gula flaget^ hvilket i alla For-

(pken blifvit brukadt, 11 ft, Jordparon, fom til-

lammans vågde - - - 10

famt 80 (t. fom åfven tilfammans i

vigt utgjorde - - to

Huden aftogs ej , utan de fonderfkuros i fmä
bitar, och torkades på et bord vid en varm BI^*^

l^elugn. Efter de ftora Jordpåronen vågde de
torkade bitarne, omalne, at intet

Ijkulle fpiilas - - 2 gg. 27! lod.

Efter de fmä Jordpåronen - 2^ 22 lod^

Emedan vigten af 1 tunna Jordparon år ungefär-

y 5 ligen
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ligen I^ispund 5 h^iv man af i tunna dc ftorrc

Jordpåron at vånta i nijol
3
L:^. m ffi. i8| lod.

Ocb af de frnårre « . j «t — ö —
Hv^raf fynes, at ingen annan betydande fkil-

nad år imcllan ftorre och fmårre Jordpäron , ån
af buden, fou) uti 1 tunna eller 12^ L:^, be-

klådef endaft ^00 af de förra, men deremot icoo
af de fenare; hvilket ock i det nårmafte palTar

ihop med utflaget af io:de forfoket^

Fårfåket. At hlifva fullkomligen afverty

gad om proportionen imellan det fina Kårnmjo-
let och hylforne, upvägdes logg, til antalet 80

Jordplron. Defla voro förut fkolgde ifrån mnll,

och ilrax aftorkadej hqden afftrapades nått med
en knif, ^varefter de pä vanligt iått refvos på

refjårn, Kärnmjalet fkild^s genom (ilning frän

hyiforne, higgt delgrne fkolgdes rena, och vågde,

efter tilråckelig torkning, Kårnmjolet ifg 6^ lod.

Hylforne - - — zS^lod.

Gor efter i tunna eller iif Lrgg.

Kårnmjolet - - i L:^! .5 fö. if|- lod.
• HyUbrnc ^ i 2 — 8|-

Tilfammans a L7:®. uS- l|!od.

Emedan det fina Jordpårons-nijolet, eller der,

föm med ratta bor ega namn af Kornmjöl, ä.r

nogfanot bekant
;t lä väl til defs hvithet, fom for-

tråffeligen fvåliande kraft , hvilken emot det bå-

fta Hvete-mjol år dubbel > om icke 2\ gäng ftor-

re, och det åfven år kunnigt, at flylfoine, i

och for fig (jelfva, eller d^ Kårn-mjolet i det

nogafte år franflcildt, äro både utan fmak och

fynnerlig fod.^nde kraft: iä fin-maldes åfven Hy!*

forne, ocf) hv-^pbkndades med Kårn-mjolet > här-
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af blef nu et til iårgen hsvir -guk (ammannialct

mjöl, iå mycket tjånligiive til cn prpf-fort, hvar-

efter det mjöl, forii igpnom fryfning erhållas kun-

de, til vigt och gqdhcr ftulle foriolcas, fbm detta

fenare Mjoiet åfven beitnr af fixmm^ finalie Karn«

mjöl, men oåtfkildt ifrän de fibrer eller hylTpr,

hvilka rilfammans, jemte en ftor del yatten, ur«

gora ljelfva jofdpärons- växten,

m, Fårfåht, iogg = 8ojQrdp|ron, val ^renfadp

från mull, men pfkalade, fonderlKuros i bitar fom
bönor, utbreddes på et bord i varmt rum at tor^-

kasj de voro ej fulltorra förr än efter § dygn,
emedan huden hindrar utdunftningen. Vjgren pä
defle torra Jordpiron var • - 26?^ 2. i | lod.

Som pfter I tunna gor - 'ihM- ögg^ ?^tl'^d.

De maldes på en handqvarn til fint mjöl ^ fom
fi letades igenom flor, och fick en grå- gul tårg^

famt kåndejf hvail och ftråft imellaq fingren.

Fårfoket, I o — 80 Jorciparon , oflc^ilade,

och a^orkade med kläde, hackades fmätt fom
SurkåJ, och utbreddes pä Järn-pannor mpd, un-
derlagdt papper, famt torkades i Bakugn, Uti
dpnna varma, forq ej tycktes vara for ftark, blef-

yo bitarne liårda* men ej famfnanfliitne, och blef-
vo utanpå anlupn? med en grä-brua färg.

Vigten, innan de maldes, var - i5|:lod,

Hviikct efter \ tunna gor -
? L:fg/— 26|lod^

Pä handqvarn malde, kunde ej bringiis ti] fint

tnjol, utan en del blef fom fina Gryn, hvillcet

(åock torde yttra fig annorledes pä Stromqvarn.
V. :p6r[6ket, Nädforegäende Forfok tyckes ej

gifyii nog uplyfning om låttet, at erhålla mjöl
g-enom backning och torkning, hvarfore det a

nyo uprepades, läledes: 10 fg, ofkalade,

fkolg-
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ftolgde och aftorkade Jordpåron, hackades fom
SurkäU Kärn-mjolec, Tom under hackningen
llvildt fig ihan Hylforne, fränlikdcs igenom et

här-fikt, fom neddoppades i ec annat kåril, med
vatten fyldt. De hackade Jordpåronen upiades,

ledan vattnet val afrunnit, pä et bord bredevid

en Kakehign, och det frånfilade miolet lades pä
et flit for fig Ijelft, for at ej hindra de forras

torkning, fom i denna lindriga varma päftod i

4 dyg^^ hvarunder mafflm i början luktade nå-

got fyrlig s men denna lukt förgick til flut al-

deles. Ehuru nu torknings - värmen var ganfka

lindrig, ville de fmä bitarne ändock fåfta och
likafom lima fig tilfimmans, hvilket blef före-

kommit igenom oftare omrorning och fonder-

gnuggning; men lä hårdnade likväl bitarne flu-

teligen, nåftan fom i 4:de forfoket, men behoUo

pä ytan en gulaktig, faft än något mork fårg.

Efter tilråckelig torkning, vägde defie hac-

kade Jordpåron - - - 2, lJIqö*
och det genom fihiing fränfkilde mjölet lo lod.

Tilfammans 2 f^. ii|:lod.

eller efter Tunnan - - 2L:g.'i8^. ^fjiod»

Bagge delarne maldes fedan hopblandade, pä
en val hoplagd handqvarn, och det igenom flor

fiktade mjölet erhöll en gra-gul fårg.

Anmärkning. Igenom föregående 2:dra, 3:dje,

4:de och f:te forfoken^ har rnan nu erhällit mjöl

utan fryfning, med den fkillnad , at det bruna

vattnet, fom utgår ftorfla delen af Jordpårons-

våxten, uti ^:dra förfokct blifvit affkildt ifrän

Kårnmjolet och Hylfornc : m.en i de fenare for-

foken> år detta vattnet med det ofriga intorkadt.
-

. Alla
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A\h forrerne- blifva nu lafom prof, hvarefter

bä(t kan dömas om det mjölets egcnfkaper, foril

igenom fryfning, under de följande forfoken^ blif*

vit tilverkadt.

Förfékct, 10^» r: 80 Jordpåron, torkan-

des rena /Vän mull med borfta: utlades at fryfa

I i?ang val igenom, och uplenade fedan lang-

famt pä et bord j huden afdrogs, hvilket paftod

41 minuter for ^,:ne perfoner, utan uppehåll*

Defie uplenade och ikalade [ordpärön urklåmdes

i en präfs, och lades fedan i kallt vatten , foni

pä X dygn
3
gånger ombyttes^ hvarefter Jord-

päronen äter urklåmdes^ forft med händcfne, och
til flut medelft pråfsning igenom en Buldans-

pälTe^ fonderhackades ftrax hel fmätt, och ut*

breddes pä et bord i vanligt varmt vänings rurn,

dä torkningen gick ganflca längfamt , och fordra-

de hela veckan, ehuru tunt maflan utbreddes och
ofta omrördes*

Under de forfta dagarne, luktade mafian ui^*

ken och nög obehagelig , ehuru den blifvit gan*

fta renligt handterad j men i famma män fom deii

torkade, forfvann denna lukten, och märktes til

flut intet det minfta oangenämt , famt fick dä efi

ganfka jämn och vacker hvit-gul färg^ utaii at

Vara mycket höpklimpad* Efter tilråckelig tork-

ning, vägde malTan * - 2Ö^. 4|'lod.

fom efter Tunnan gor - iLrg^. I3g^. lf|Iod,
Den maldes pa tx\ liten handqvarn och likta-

dés til mjöl at cn vacker IjUs-gul fårg, fom kändes
fträft mellan fingreh, yttrade for ingen del nä*

gon dbehagelig lukt, och frtiakade angenämt,
famt fmålte pä^ tungan , utan at iädor efter Hyl*
forne fynnerligen märktes.
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im. Forjåket^ i ö ^. 80 .ft. handrerndes al-

deles pä famma (åtri tom håliforegacndc ; men
for ät utrohä flvillnadeH i mjoletä godhet

|
aFdrogå

ej huden af deile jdrdpårono Under torkningeri

rnårktes åFt^eh här i Början en tlnken lukt; iooi

fedah pä iamrtiä lått förgick» MalHiil vägde ef-

ter torkningen - * z^; 8^ lod;

eller eftei' Tunnan - 2. Ligg. i6fö. i6^\oå.

Hvilken^ tilokning emot Ö:te iorfoket , hårrorde

af hiidcn; forh i detta ej blifvit äftaeeii»

Den torkade Mjöl- fnalluri vai* tilutfeende^

on m. lik rhéd nåd föregående ^ undantagandes
^

a t hiiden här tydeligén fyritéSy af en Ijtis-hruil

iarp; Under tnalningén pa handqvarn, öcH fikt-

r.if^gcn igenom flor,
,
flcillde fluderi eller fkalcii

fig til fliit i det märtä ifrån mjölet, hvilRct tit

änrccndc, knapt var at fkilji ifräh det^ föm er-

hölls vid 6:te forféket.
>

FUL Fårfåket^ i o p.— 80 Joi dpåron to^os hår

tii^ likä.föm i foregäendei Frofö lifta gaiigen^

uplehädes i kalit vatten, huden afdrogs och vatt-

net urklämdes genom p>råfsning 5 titan päffe. Fro-

fo i:drä gängen: uplehädes laiigtarbt pä fervlet-

ter; emedan det mjöl, fom ttiärktes fkilja fig i-

frän dem; eljéft Hadé gätt forloradi: hvareftcr de

urklårndes med handen ofver et fatj iiti hvilket

hagot litet mjöl fatte fig pä Hottnéri. Frofö |:dje

gängfen, iipleriädéS åter piä feryietter; ocli lades

vidare i vatten; hvilkct pä 3! dygn; ^fne gån-

ger ombyttes med den vaffamhet ; ät iiitet^ grum-
ligt médfolgdé. Defle gäriger frufné Jördpå-
roti ufkrarhades forft nbed Handen ofver. fät ; äc

intet mjöl kunde férlorai^ och ftdän vidare rpcd

fiärl^ piiisnirig géridm päfle j det htitä mjöl; foni
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Itfolgde vattnet , togs forgfålligt til vara : och åb

i rtiojciigalie måtto val urpräffade jordpäiöil hac-

kadcs ihzk fina, hvarettcr mäiTan^ utBredd pä
flere fat, torkades i lihdrig bakugns^ värma, mj^n

fordrade oftare omrSrhirig och efcerrcende, at den

ej mätte få gyrträ fig tilfammam i klimpar^ hvartil

dcii under torkningen var ganO;a benägen. Mjöl*

maffan vägde efter fulländad torkn. t 45 lod.

Eller efter Tunnan - iLrgj. i f löflod^

och ftödde något mera pä giätt, än efter fore-

gående 6:te och 7:de forfoken, formodeligen för

den häftigare torkningen fkull. Ingen unken liikt

märktes i men under målningen befants, at fma
korn fammaillupic, hvilket altid händer, dä vär-

men år aldrig lå litvt. for ftark. Mjölets fårg

var ljus-gul, något ftodande pä grått.

^kmärkmngi Ehuru hiiden väräfdrngen, f^^n*

tes dock vid fiktniilgen en mängd fnas, fom' u-

tan tvifvel härröra af de grofre,, närrl)?i{j under
hiiden liggande hylfor; men deffe fnas blefvd vid

flutet af fiktningen fränfkrädde.

IX, hrfåket^ ibifö. =8o: med dem torfbr*

aldeles päfamma {att, fbm de nåftforegäéhde, fned

5
gähgcrs fryfning> m.m. Allehåft med den (kiHi

nad 5 at hiiden i detta forfok ej afdrögs* Vigten pa
det torkade godfet, var - zfg. 8^1od.
Som efter Tunnan gor - i L:|g. löfig. zöflod;

#lrgen pä Mjölet var i det nårmaftc lika med
N.o 8^ Vid flutet af fiktningen Biefvo flcaléri

eller huden ) om ej aldeles^ dock i det raåfta

fränffcilde*

X Fårfhkeit^ Skalen efter d:te och 8'dc fér-

fokeii; läledes efter i Lis:|& Jordpåron^ torkades i

lindrig kammar-vårma^ för at finna deras vigti

der-
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• dertil fordrades hela veckan^ och det marktes

5

at fedan de forfta gängen blifvit v^gde, förlora-

de de dock ftåndigc i vigten under hek 14 da-
garne ^ fom de ftodo pä en qvick vägfkäl. Väg-
de til flut - - - 7iiod.
h vilket cndaft gor - - ^fé. zöflod,
fom fkalen utgöra til vigt i I Tunna af de Imår-

re Jordpäron 5 men blir väl mindre, när de åro

af florfta flaget. DefTe ftal forfoktes at malas
och fiktas, men kunde endaft til en ringa del

bringas til lä fint mjöl, at det kunde gä ige-

nom floret*

Xl^ Förjöket, En fjerdedels Tunna , ifrän mull

i mojeiigalte mätto 5 dock litan borftning eller

Ikolgning, renGide Jordparon, upmåttes med half-*

rägad kappe^ Vigten pä denna ^ tunna, var
^ L:^,

4^. och antalet belieg fig til 461 rtycken: ia-

ledes voro Jordpäronen nägot ftorre, än til de

föregående förfokeii. Defle utlades til forfryfning

pä i dygn 5 dä de blefvo ften-härda* Uplcna^
des i kallt vatten > och urklåmdes genom präfs-

nmg utan pade, hvarefter huden lättare afdrogs^

emedan den i präfsningen lofsnade ifrän kottet

pä de ftällen af Jordpäroncn , fom ej voro knot-

trige eller ofvervaxte med vårtor^ Präfsningen

Ikedde läledcs: imellan i:nc 6 qvarters länga ftye-

ken af Rådiga plankor, i ena ändan med ftarka

gängjärn förledde, inlades vid Vecket två rader

Jordpåron tvärs ofver , hvilka {)råflades^ at det

måfta vattnet afgick 5 hvarefter de lades pä hvar-»

andra , och fammanklämdes, at de til litfeendéE

voro torre. Ehuru nu denna pråfsiiing var gan-»

flca väldfam, kunde våtfkan dock ej närmare utT

tvingas, ån at Jordpåronen, under den päfoljan-
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äé fonderhacknitlgen^ fom (kjcddc 1 éri Sa; medl

vaiUigii käljärh, mycket våtfkade fig; och villa

likfom dega fig tilfämmans: hvilket vid torkf

ilingeri yttrade den verkan; at maffarii ehulru.vid

lindrig vårma^ ville låtta fig tilhopa i ftorré

klimpar^ förri marktes gifva nlgoii Pyrlig lukt;

livilkcn.dock til flut forfvann under tcirkniagen;

hyartil bchqfdcs t frnå eldningar, emedan mafiart

jag något tjockt pä de iFat^ hvarpä den var ut-^

bredd och flitigt oriirordes. Efter fullån4äd tork^

ningf bch fcdan majTan til ofverflod ftätt Uti ert

varm. kammare flcre dagar^ befänts vigten eftc> déii

tiparbetadejtunha Jordpåroii, vara ligg.. lod:

éller efter i tunna - % Lifsrgg. 11^,14 lod;

MalTän vai- höj^gyttrad i ftSire och m)ridré

Öordenteliga bitar, i^rän gryns cU årtch och bo-

hors ftorlek, hvilkaS tårg i det måfÉa Vär Ijiiä--

gul, nien Tomlige vbrö ät katitéhie gfä-giilä^

öch tillika likfotn gläs - liiptie , ttvilket (ifta år

én égenfltapi hös Jordpårdn-mjoldt^ riär torltniri^å-

vårmen rakar bUfvrf dldrig iå litet for ftark. Luk^
tfeii äf deilna mafla Var ingåluhdä öbeli^lig, lik-

hände lakreli äf eh Urider jåfiiing flående deg,

Smäkeii Hy thn^ faft afi taaktigi med feanfla

df hylforhfes värvahndb i nijolét. Malningeii

ftedde pä cn lä kallad Tel^fténs - (^Vai*n 5 ftieH

de famhtäriiupne korrien hiåile^öftä fränfiktas ocH
^tei- maläs, for at bringa niäflätl til fiht iiijoli

hvilket nli yttrade deri ojåmhhiet i ^årgen ; at det

hvitarfe vid" omfSi-niHgén läde fig iiildcr det riiior-

karé; fom beftär äf ftorré pbrtiön hylfor, hvilkäsf

trädigä och flägiga famrhanfåttnlng ej tillåter détti

bringas til deri nnhct; roni fjdfvä ttijoifet;

' ' i ^ XtL
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XIL mr[6ket. i Lisp:d i?®^ 3= 140 ft. ifrart

mull val renfade Jordpåron, utlades irfta gän-

gen til fryfning i 3 nåtter ä rad, och uptinade

litet om dagarne imellan^ af blid väderlek: Ef-

ter 3 :dje nattens fryfning, uplenade3 de i kalk

vatten, och utlades z:dra gängen til fryfning un-

der lika lång tid^ och med famma omflåndighe-

ter j hvarefter de andra gängen i kallt vatten up-
lenades* Vid. hudens aWragande, märktes nägra

mörka fläckar hår och dar pä ytan af Jordpåro-

nen, men kottet var icke defto mindre faft och
ofkadadt. De pråflades federmera, hackades och
torkades, hvarvid famma tilfållighéter yttrade

fig, fom vid foregäende t i:te fotfoket^ men den
i fmä klirtipar fammängyttrade maflan hade nä*

gon blandfting af mörkare delar* Vigten dera

var, efter fullkomlig torkning - yffi* 2P löd.

Eller efter Tunnan - - iL:g^. ijfö^^ i^flod.
Dä detta malde och fiktade tttjol jämfördes

med det efter i irte forfoket, kunde nåftan in*

gen flvillnad dem imellan märkas^

Xllt t6r[6keU lo fö. = 80 Jöfdpårori', lägo j

dygn at fryfa, och voro oni dagarne litet up-
tinade uti folfkénet. De uplenades fedatl til fullo

i kalt vatten, och refvos ftrax pä refjårn, lä

blota foni de voro* Genom filning och (kolg-

ning (kildes mjölet ifrän hylforne^ då det förra

ej var tilfullo lä hvitt, fom af öfrufne Jordpå-

ron, ej heller fatte fig fä hård t tilfammans på
bottnen äf kåfilet; de lenare behoUo eri mer ån

vanlig hvitaktig tårg^ til beV^is, at de for blot-

heten (kull^ ej kunnat nog opnas af reQårnet v
men lukten och fmaken pä dem fåfom räa^ var

efter vanligheten, Defle torkades hvar for fig

^



1774* ^^^^ 339

dä kårnmjolet vågde • • iiflod.

och hylforne - l@ 2f lod.

Tilfammans fl lod.

Eller efter Tunnan - zL:^. 4^. izflod-

Dc maldes Man tilfammans och fiktades til

tnjol, fom ej mycket eftergaf det efter z:dra

forfokct erhältne mjölet i hvithét.

XIK Förfåket, 18 Jordpåron utlades til frys*

ning, i tanka at med ymfom fryfning och up-
lening i kallt vatten-, fä erfara, huru ofta deffc

omväxlingar kunde (te, innan Jordpåroncn blef-

vo aldeles {låmdc. Sedan detta ombyte {tedt4
gånger 5 (och ånnu ingen mårkelig förändring

pä dem kunde ilconjas, mera ån at huden bör-
jade fkrynkla^ hvarinunder kottet behöll fin m|*
Ila hvithet, ehuru det mer och mer hopdragit

fig , eller gätt til mindre volume) hånde, at det-

ta forfok gick forloradt, innan affigten dermi^d
Vunnits: och den ftarkafte kölden var redan förbi.

XK Fårfoket. z:ne nägot ftora Jordpåron ut*

lades famma tid, fom de nåftforegäende. Af det

iena aftogs huden eftey forfta fryfningen ,
' men

det andra lemnades orordt: de frufo 5 gänget,
och imellan hvar gäng uplentes i kalt vatten,

och urkramades med handen, hvarefter de lades

rl <et fgnftcr i kallt rum, at få fryfa och uplena,

l

éf^erf^ hade figj defle fdrånd ringar

"{kedde flere gånger, anda in til, at bagge Jordpå-
roncn blefvo hel torre j då de ock voro hel hvite,

Utan den minfta ofmak eller vidrig lukt,hvi|ket pä
^famma lätt forhoU fig med mjolct.af dem. V

Xl^I, Fårföket, logg. Jordpåron, borftade IMn
4^ull, men huden ej afdrag^n, til antalet (Jo ft^

Z i klyf-
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klyfdes hvardera i 2:ne halfvbr^ nc kölden ^ fom
nu var fvagare , fkulle bättre drifva igenom, och
utlades på Tenn-fat , med flatfidorne af Jordpä-
ronen upvåndcé Pä det låttet lägo de i opna luf^

ten uti I i dygti, dä de frofo om nåtterne, och

uptihade om dagarne, då det Var blidt vader

>

de intögös til flut, fedandet i dygn flafkat den
fnogloppat på dem* Kottet efter klyfningen eller

pä Hata fidan, Vär då af gtå-briiil Mrg, til en

tunn knifs-baks tjocklek, rtien längre ih^ af vatl-

1ig hvitgul fål-gi pä ddn kullriga fidah, dar hu-

den fatt qvär, fants kottet Vara hvit-gtilt ftrax

undet huden, utom ét dlér äftnat ftålle, hVareft

fårgen Var mörkare. Ingen obehaglig eller ovatl*

lig lukt kunde formårkas. Deffa lä ftarkt expo-

nerade Jördpäron Vorö dock fafta i kottet, iå

väl pä de mörka, fom på dt hvit-gula ftällens

de voro fege, men for ingén dd milcilaginéuré,

hvilket fenäfc dock altid hånder, då dé af hvaf-

jehanda andrd orfaker, oCh åfven af froft, tagit

någon (kåda, men tå fedan ligga tilfammans i

tunnor eller lärar.

Håraf gjordes nu ^ fötter, nemligen den
båfta) I:, eller 90 halfvor, iffän hvilka det Bru-

na, anlupna kottet Mnrénfades. Det qvarblefrte

gula kottet lades i vatten i 5 dygn, urklämdes,
hackades och toi kades i ugn , då vigten blef Igf
lod: utfeendet vaekeft Ijusgult^ och lukten éj

det minfta oangenäm.
(B^ dett liiedlerfta forten). Den atérftäcndc

i del i fenfädes ej ffäh det ahlqfJne köttet, titän

afdrogsehdaft hildeni Våttnyfes, hackädés odi tofi^-

kådcs^ hvareftcr maffari Vågdc lod i färgen var

med nä^ot mSrkt blandad ^ mch lukten hade in-

tet vidrigt. (C9
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(Cy den låmfta). Det under J oninåmndc
frånrenflide bruna kottet, handterades pä lika fått,

och vågdc tort iS^lod, och var dä åfven nägot
hopgyttrad 1 9 af mork, grä-brun färg, med un-

getår lika myckenhet infprångdt hvit-och gul-

aktigt, men hade ingen obehagelig eller uÄen
lukt. Sammanräknade vigten af alla

3
fortcrne,

varsfg. 6 lod. Eller efter tunnan zL:^, Hf^*
zzlod, fom utvifar, at de 10 fg, fom til detta

forfoket blifvit använde, icke lidit ftorre afgång,

ån de fom endaft frufit i eller z gånger.

XFIL Fårfåkep. Emedan det i ^rde forfoket gifver

anledning dertil^ at flere gånger frufne och up-
tinade Jordpäron gifva hvitt och godt mjöl : åf-

ven ock 5 at man genom ladan handlåggnirig und-
går mycket befvår vid torkningen, emedan v^t-

flcan utur Jordpäronen alt mer och mer bärtfry-i

ferj fä holl jag for nödigt, at genom et orden^

teligt forfok afgora detfamma. Til den ändan up-
vågdes io^. zz: 80 ft. Jordpäron: huden var ej

afdragen , men de voro ganfka väl borftade ifräa

mull och damm, i : fta gängen utladcs delTe Jford-

p§ron i forledne Novembris månads (lärka kold.

Uti 24 limar: de intogos ften-frufne, uplentgs i

kallt vatten , och vattnet urklåmdes i en af 2 fcnä

brädlappar gjord klämmo^ Utlades i:dra gången»

pä lika läng tid: intogos härda fom ftenar, up-
tjnadfs i kallt vatten, och urkl|mdes med ban-
den, emedan de vid forlla pråfsningen gätt fon-

der. Hvarefter de pdje gängen utlades til frys-

ningj^ intogos äter efter 1 dygn ften-härde, up-
lentes i vatten och urklämdes ^ famt utladcs for

4:de gängen pä et öppet ftälle, fqm tillika yat:

fritt for fno, hvareft dc i 9 dygn blefw liggän--
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de, under afvaktan, at något lenvåder flculle in-

falla, och de af fig ijelfve forftuptina, och fe-

dan förlora fin vätflva genom utdunftning i luf-

ten, utan ytterligare torkning, hvilket ock, til föl-

je af I f :de forfoket, ofelbart i den håndelfen llcedt.

Men fom kölden utan uppehåll varade, mäfle jag

efter p dygn taga in defle Jordpåron, fort) dä vo*

ro af anfenligt mindre volume ån forr , famt vät-

ftan ur dem (å vida bärtfrufen, at då de blef-

vo lagde pä et bord i en varm kammare, och
efter hand fom de uplenade

, fonderpläckades och
utbreddes, de ej behofde mer ån en ganfta kärt

tid, neml. icke mycket ofver i dygn, til full

torkning, emedan ifen nåftan lika fnaiT utdun-

Ilade, fom Jordpäronen uplenade. Ingen den min-

ila obehageliga, fyrliga eller unkna lukt marktes,

och kottet var til det måfta hel hvitt, det ofri-

ga af vacker gulaktig färg, famt for ofrigt un--

der torkningen äter utvidgadt til långt ftorre vo»
lume, ån de Jordpåron, fom utan föregående frys-

ning blifvit antingen fonderfkurne eller hackade:

och det af den orfaken, at under oftare pråfsning

och klämning, defle Jordpärons hylfor blifvit från

hvarannan (killde, och af kölden än mera utvid-

gade. Vigten på defle torkade Jordpåron, med fkal

och alt, omalde, var - - z^. 4^^^^*
Och det under Piåfs-och klämnin-
gen uttvingade Kärn mjölet, fom (år*

ffeildt blifvit uphåmtadt - - flod.

Tilfammans 2 6^/ fflod.
Som efter Tunnan gor - 2L:@. 14®. öflod.

Målningen gick hel lått for fig, och mjölet

blcf vål ganflca vackert , men ftodde likväl något

mer
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mer pä gulaktig lårg, ån om Jordpåron- kottets

färg under torkningen år nåmndtv^huru det år

vifst, at utom mjölet efter 2:dra forfoket, fom
år det hvitafte, ingendera af de förre., mjol^for-

ternc i hvithet och jåmn tårg upnär det mjöl,

fom af deffe iä illa hanterade Jordpåron erhållits.

Vid flutet ofverblefvo flcalen i fiktet, ehuru nå-

got fin-malne, dock ej lå, at de til hela fin

myckenhet kunde trånga igenom floret*

Matredning^ Det angelågnafl:e i denna delen

beftår utan tvifvel i mjölets eller grynens fvål-

lande, famt hålfofamma verkan, hvilken fenare

omftåndighet, jåmte hvad erfarenhet vid nyttjan-

det fl^al ådagalägga, åfven med mycken låkerhet

måfte roja fig genom fmaken, dä den ej uptåc-
ker något våmjaktigt eller motbjudande, fom
nödvändigt flvulle yttra fig , om antingen kärnan
eller hylfornc pä något lått blifvit af kölden för-

ändrade eller flcämde» Det får ej begäras, at detta

mjöl i alla egenflcaper flcal vara lika godt med
fint hvetemjol, ty kärnmjolet år här hopblandade
med hylforne. Om låledes de genom foregående

forfok erhällne Mjolforter åro fullgode til alla hos

Allmogen nodvåridige rätter, läfom grot, välling,

pankakor, famt inblandning i lådes-mjol til brod,

lä har man lyckeligen vunnit hvad fom blifvit

fokt, och allmänheten kan då gagna fig deraf,

antingen forr eller fenare: ty i hvarje ny fak,

ehuru god och nyttig den ån må vara, behof-

ver dock menige man en vifs betänketid , innan

den blir allmänt vedertagen* Forfoken i mat-
redning åro nu fora följer:

Sammanblmdade Mjölet efter %:drd I6rfoket^ fd^

[om Profmjål^ Grot med vatten , bkf half pel-

Z 4 lu-
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lucide och geléraktjg, jif blä-grl agat^iårg, iS

at anfeendct var ovanligt^ men Tmakén var gan-
ffca beftagelig. Grot med mjoUc, kunde til an-

feendet éj flciljas ifrä Hvetcmj61s-gr6t , var ge-
le - akti^, af förtråffelig god fmak. ' Wålling med
pajolk

, äfgod fmak och hvighet, och hade fam?
thz tecken fom hvetemjols-yålling , nemligen at

lefra fig dä (len kaHnade. Pannkakor, tunnare

oc\} tjockare, utan ågg, voro ej aldeles lä hvita

fom af hvetemjol, mei> af nåftan hka fmak och
godhet, ftft litet ftorare. Brod med vatten, och
litan tilbjandning af annat mjöl, ville ej jäfa,

och blef vid gräddningen härdt, mjol-rtarkt, nå-

got ftalbakadt, och läledes af mindre angenäm
fmak i ehuru lä hvitt fom fiktadt RägbrodV Brod
med vatten, famt inemot hälften inblandad t fint

Rågmjöl, jäfte och fyålde väl,häfdc fig vid grädd-
ningen, (å at det blef poreuft,^ famt ganfka hvitt,

vackert och välfmakandp.

jag undantager den forfta Brod* forten,

kan det anmärkas, at förenämnde rätter hvarkeri

luktade eller fmakade afJordpäron, utan hade fi(i

egen 'angenäma fmak 3 hvilket formodeligen bär-

rorér dcraf, at det bruna vattnet i rifning och
ftolgnihg blifvit franfkildt. Detta nijol eger en
befynnerlig fvällande kraft, och man beHofver
til matlagningen ej använda la rnycket, fom af
hvetemjot béh andra mjolfla^. Til ex. bland-

ningen til Pannkakor bor yara hel tunn^ om de
ej ficöla Bli for ftadiga och mjohika. Det år derr

fére ingéri tvifvel, at ju Bakelfer och dylika an-

rättningar åfven kunna går^s af detta mjöl , hvil-

ka, ömi de ej blefvo (ä extra gode och fvällan-

^Cy forii af Jördpäronen? kårrimjel, ^ock kwnde
^'^^

'
. .

.
^ . ^^^^^
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ganfka vål komma til pnfs for folk af famre vil-

kor; tt^en fpm detta ej vgrit hufvud-åndafDälet

af deffa forfok , lä år dcrvid f6r denna gängen ej

nagqn upmårkfamhet täilad. Man kan gllenaft

nåmna, at Rän af dect^ blandade Tnjol, blifvi;

rått vålfmakande.

Mjål efter Hrfåket. Grot med Vatten, vaF

grårbrun til fårgen, half genomflvinlig, h^de v\diT

gon ftark fmak af Jordpäron, faft ej oangenäm.

Gfrot med mjölk ^ liknade til färgen Rågmjöls?
grot med vatten, och hade nåftan fädan fmak.

W^lling med mjölk, var ej hvitare ån Kornmjöls-
välling, och hade nåftan en dylik fraak^ Pann-
kakor voro af mörkare fårg, ^n efter mjölet af

N50 de voro åfvpn nägot ftrafva i fmaken,
men dQck ej obehagelige* Brod, med hälften

ofträdx Rägmjol och vatten, jålle vål och had^
god fmak, men var mera mörkt til fårgen, än

vanligt Rågbröd.
Härvid kan anmärkas: at mjölet egde den fväl^

lande kraft, at ej mycket åtgick i matredningen^

at Wållingen var i (in art fmakeligare , än de of-

rige råtter ; och at den mörkare fårgen härrorer

utan tvifvel af det bruna vattnet, fom nårblif-^

vit intorkadt.

Mjöl Q,ch Gryn ^fier 4:de F6r[6ket^ A\\c förut

upråknade rätter, blefvo af detta mjSl hyitav^

och mera vålfmakande, an efter N:q 5^ hvar-

t^l orfaken var, at mer^ Kårnmj6U lafoni mqr^i-

re, iinder målningen gätt in i mjölet, och mera
hylfor, hyilka, lafom i^arkt torkade^ äro mycket
härde, blifvit qvar i grynen. Grot af defTe.^ryn^

kpkade i rojolk j var aF någorlunda hvithet,' men
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igenom fmaken röjdes, at uti grynen voro i pro*
portion mera hylfor ån Kårnmjol,

Mjöl efter j^te Fårfoket, ForhoU fig i matred-
ning och brod til Het nårmafte lika med mjölet

efter 3:dje forfoket, och marktes ingen fyrlig

eller unken fmak eller lukt.

Mjöl efter é:te Får[åket: Grot med vatten, blef

klar, gelé-aktig, af famma fårg, fom fin Räg-
mjols-grot, men litet ljufare-, egde ganfka god
fmak vid mjölk; men hade den egenlkapen at

blifva tunnare, når den kallnat. Grot med mjölk,

liknade hvetemjols-grot mycket nära, både i hvit-

het och fmak; åfven fom Wålling, med mjölk.

Pannkakor, med mjölk utan agg, voro knapt at

^kilja ifrån dem, fom tillagas af hvetemjol, om
icke deri, at de voro något (korare. Icke den
minfta ofmak eller vidrig lukt kåndes nu, ehuru
Jordpårons-maffan de forrta dagarne under tork-

ningen luktade unken och obehagelig. Defle

rätter hade icke heller fmak afjordpåron: men
vattengrotens lukt ftodde litet deruppå»

Jåmte den goda fmaken, egde detta mjöl en

lå mårkelig fvällande egenfkap, at ganfka liten

portion deraf vid matredningen behofde använ-

das; hvilken fordelaktiga egenfkap ån vidare yt-

trade fig uti Brod-bakning, hvartil nyttjades lika

mycket Rågmjöl i vatten, fom gaf et brod, hvil-

ket fvållde val, hade god fmak, och blef mort
efter torkningen.

Mjöl efter j:de Forfoket. Gaf aldeles lika godt

utflag i matredning och Brodbakning, fom nåft-

fofegäende, ehuru huden vid mjölets tilredning

ej blifvit afdragen ; hvaraf tydeligen fkonjes , at

det måfta af huden går bart i fiktningcn, enligt
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farfoken, och at den ringa del deraf, fotn kom-
mit med i mjölet, år lä obetydelig, at den på
intet (att kan (kada, i fynnerhet fom de ej hel*

ler ega nägon ofmak , fom härefter kommer at

omtalas.

Mjöl efter 8'^^ Förföket, Artade fig pä famma
fått, fom föregående (5:te och 7:de, ehuru det 3.

gånger frufit, och man kan tillägga, at detta

cgde nägon högre grad bäde i hvithet och fmak.

Mjöl efter g\de Forfuket. Ockfä lika med fö-

regående 3
mjoUllag, ehuru Jordpåronen, fom hår-

til blifvit använde, ej blifvit fkalade.

Anmårkning^ Om nägon fkillnad imellan före-

gående 4 igenonl fryfning beredde mjol-forter

fkuUe kunna antagas, år den dock lå ringa och
omårkbar, at man med vifshet pj kunde utiåt-

ta, h vari den egenteligen beftode, emedan får-

gens ringa förändring til mer eller mindre hvit-

het , torde härröra deraf , den ena Rätten
blifvit litet mjol-rikare emot vatnet eller mjöl-

ken, ån den andra. Det famma galler åfven

om de ofrige, pä famma fått tilkomne Mjol-til-

verkningar^

Buden y eller de genom \o:de Förfoket torkade

och malde fkalen, underfoktes genom kokning,
tor at blifva forviflTad om deras fmak , och om de

,

i fall någon myckenhet deraf (kulle komma med
i mjölet, kunde pä något lått g^ora det famma
ofmakeligt 5 de kokades fäledes i hälften mjölk

och vatten, til en ftadig Wålling : Denne fick en

grågul färg, men egde ingen fmak, hvarken båfk

eller bitter, Under tänderne kändes fkalen ty-

deligen, fom ej kan beftrifvas på annat fatt, än

at det, fom under 4:de mat - rednings Forfo-
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ket Qmnåmnes fafom kånfla af hylfor , torde

varit fkal^ Sed^n denne Wålling kallnat, flcil-

dc vattnet fig ifräq pä fomjige ftåUen, och det

tjockare (lålde fig tilfaiTjmans fom lefrar, dock
ej fega eller fammanhångande.

Mjål och Gryn efter ii:t^ Fårfåket. Af mjSlet

tillagades Grot med vatten och med mjolkj famt

Wålling och Pann-kakor, jåmte Brod med lika

mycket Rag^mjol, hvilka egde famma hvithet

oph angpnama fmak , fbm efter N:o 6, 7 , 8^
och p5 och detta mjöl vifte åfven famma fvå]-

lan^e egenfkap. Grynen kokades til Grot med
nijolk, hVilken blef af famma färg, fom Korn-
gryns-Grotj och fvålide på famma lått i kok^
ningen, famt hade en ej obehagelig fmak , då

den äts vid mjölk.

Mjöl och Gryn efter 1 i:te Fårfåket^ Hade fig

aldeles lika med föregående.

Mjöl efter \ s:de Förföket. Yttrade fä aldeles Ii-

I^^ ^genfkaper i matredning, med mjölet afNro
2y at nian ej kan låga vifst , hvilketdera vore

båttre. Pelluciditet, fvållande, fmak, voro alde-

les lika 5 Qch hvad hvitheten angär , blefvo

Pannkakorne efter detta mjölet, hvltare än de

efter N:o 2.

Mjåi efter i^:de Fårfåket. Håraf gjordes 3; ne

Pannkakor utan ägg, fom i fmak och hvithet

ej eftergäfvQ hvete-mjol, men voro något Iko-

rare, hvilket år en egenfkap af fjelfva Jford-på-

rons Kårn-mjolet^

Mjol-forter efter 1 ^:de Forjåket, Af dcifle koka-

des Grot med mjölk, famt Wålling, fom hade

följande belkaffenhet. (4 den båfta forten). Där-

efter blefvo fårcnåmndé rätter lä hvita och fma-

keli-



17f^* Ode. Not. Dec. 349

keliga^ fom efter de förut forfokte tnjol-forter

af frusne Jord-påron* {B. mellanforten), gaf nä*

got mindre hvita rätter. {G, denfåmfta) Bagge
mat-råtterne efter detta mjol^ blefvo emot all

formodan 5 ehuru mindre hvita ån färegående ^

dock ingalunda obehagelige> hvarkcn til utfeen-

de eller fmak. Mjölet hade icke heller forlb^

rat fin fvållande ktaft ^ ehuru d€h dock tydeli-

gen befants mindre, årt hos den foi^fta forten Ji.

Mjél efter i 7:de och fifia Fårfoketi Detta blef

med all noggranhet forfokt i matlagnings och
utflaget blef fom följet^: Grot med Vatten, Ii-

ka med Nro t
^ 6^ 7, 8 » J i ^ li och 13.

Grot med mjölk lika lå* Wålling pä famrha lätt.

Pannkakor^ utan agg 5 blefvo åfven läforh de för-

re, men Pannkakor med agg ^ blefvo i fynnerhet

gaildca vålfmakande^ och kundö gräddas mycket
tunna ^ emedan tilredningen mälle göras ganfka

tunn och flytande^ pä dfet den ej ftrax Ikiille

ftorkna eller for häftigt ftadga fig i varma pännaii.

Wöfflor med Grädda
^

finge en (kon gul fär^^

famt blcfv^o ganlka fmakelige och uppofte^ Rän
pä vanligt fatt, ganfka goda ^ men n^göt (kore,

och ej af lä klar fårgj fom af fint Hvéte-mjSl.
Uti ingendera af föregående inblandades liagdt

det minfta Hvete-itijoh Brod med vatteti, med Ii- »

ka myckel ordinairt Räg^mjol^ jåfte vålj bl^f

hyitare ån vanligt ofkrådt Räg-btodi öfch hade

liägon fmak. äf Jordpäronti fom dock for ingen

del bqr kallas öbehagelig. Br6d med mjölk i

öch lika bj^ckei Hvete^mjol^ jåfte ej lä vål

förii föregående^ Blef ej heller Jå hvitt; oqh éj

4i[ldelés lä tmakeligt fom Hvcte^brod , men dock
titt godr^ Brod med mjolfc och lika mycket

flkrådt
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fkrådt Korn* mjöl ^ jäfte minft och blef nägot
tvårt til fmaken dock väl åceligt , och rått hvict.

Det ofvergär näftan all forraodan., at Jord-
påron, fom frufit4 gånger, och fi Ila gången hela

9 dygnen legat frufne fom ftenar, ändock behälia

a!l den ftyrka i kott och kårna, fom de egdc
förut.

Ytterligare l^röäbnkriing. Emedan de anförde

Brodbakningar flcedt allenaft i fmårre forfok^ men
likväl derigenom blifvit utrönt, at de mjol-forter,

fom antingen efter tå eller oftare gånger frufne

Jordpäron erhållits, dock fins imellan blifva af

närmad: lika forhällande i flere flags brod, fedan

Icnapt den minda ftillnad kunnat märkas i mat*
lagnmg ^ iå ihopbbndades alla de ofverblefne ige-

nom fryfning erhällne mjöl- förråder, nemiigen ef*

ter N:'o (5, 7, 8, p, ii, ii^ N:o \6 A, famt
N:o 17. Til detta fammanblandade mjöl gjor-

des åtlkillige tilfatfer af annat mjöl , emedan un*
der Njo 2. blifvit utrönt > at Jordpårons mjölet

enfamt, hvårken jåfer, gräddas^ eller tar någon
angenäm fmak* Således bakades Brod med vat-

ten, af hälften Jordpärons - och hälften ofTcrädc

Rågmjöl, råknadt, åfven fom til de följande

Brod^forter, efter vigt; jäile ganflcä väl, blef

hvitare än vanligt offerädt Rågbröd, och fick

ganfka god fmak* Sotfura Limpor och Skorpor,
med mjölk, åfven lika vigt af Jord pärons* och
öfkrådt Rågmjöl : dcffe jäfte fullkömligen vål^

iingo en rätt angenäm lukt, famt la ogement god
fmak och vacker färg, at de tåflade med få*

dan bakning af fiktadt Rågmjöl» Skorporne blef-

vo efter torkningen ganlka mora, och i Kall*

fkål lå goda ^ fom någoniiQ kan énfkaSt

Knåc*
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Knäckebröd med mjölk, |;:delar Jordpårons-

och ^:de-del ftrådt RägrajoU jafte äfven tilråc-

keligen vål: blef fnart iå hvitt fom fk råd t Råg-
bröd j hade någon lukt af Jordpäron, och äfven

fmak, men den lä angenäm, at mången torde

föredraga den famma framfor den vanliga. Skål-

brod och Skorpor med mjölk, af Jördpåfons-

och Hvetemjol, like delar: jåfte och fvållde väl,

famt blef rätt godt til lukt och fmak, men ej

fullt lä hvitt fom Hvetebrod. Skorporna af fam-
ma deg rätt goda, men mindre hvita ån hvete-

llvorpor. Eft^r torkningen blefvo de ganfka mora*

Biod med vatten, frdelar Jord pärons- i Räg *

och |;:dedel Korn- mjoU hade fig äfven ganlka
väl, både. i bakning och gräddning.) biet hvitt^

men hade en foga kännbar fträHiet i fmaken
^

fom dock vid fofvel aldeles forfvinner.

Anmärkning, Det enda, fom kunde (ägas fkil*

ja imellan defle och vanlige Brod-forter af Sad^

vore, at Jordpärons -brödet under gräddningen
får en något hårdare yta, fom dock blir omärk*
bar, när Brödet blir torrt, och. låledes for ingert

del forringar detta Brödets godhet och värde*

Vidäfe ät utröna, huruvida de Landsorter^

fom i fynnerhet använda Korn, Hafra och Ar-*

ter til Brod, kunde hafva något gagn af Jord*
pårons - mjöl til inblandning, iä bakades foljan*

d'e jrne fortef. Kornbröd, hälften Jordpårons*
och hälften ICörn-mjol 1 vatten j bakades ojäfit,

på lått fom i Rikets Norra pfovincer brukas

^

til iå kalladt Tunn- brod v eller lå tunt fom det
kunde utkaflas. Detta fvällde i ugnen, blc^

hvitt och efter torkningen ganfka mort*

Haf.
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Hafre brod: Jordpårons- mjöl oqh grof-fik*

tadt Hafre-nijol, lika af h vardera i vatten, ba-

kades ojäfit gahfica tunt> holl vål tilfammans,
fvällde i ugnen, och blef alleriaft litet hiindre

hvitt än nåftforegaende, men äfven {ä mort*

Art-brodi lika delar äf Jordpårons-och Ärt-
ipjol bakades lä tunt fom det kunde kafla^.

Denne blanning holl åfven vål tilfammanj fvåll-

de under gräddningen^ öch Brödet erhöll en vac*^

icer ljus-gul fårg.

Man kan knapt fofeftållä flg, hiifu Vålfmä-i

kände , famt hurti fyllige och tillika låttåtéligé

defTe 3 Brod-fortef äfo^ Lycklig Svenfte A\U
mogen, om dén egdei lädant Bröd til ofverflod!

Han kan i denna fak bereda fin egeh lycka.

ErhihdHrÉgar^ til liplyfnihg f6r dem, fom kuri-

de blifva hugade^ at ytterligare fortfara i des-

fä Forfok^ i fynnerhet om de fkola ftråckas

til MjoUoch Gryn- tilverkning ii ftorré Tun*
netal.

Ehuru väl Ocalet låttarc afdrages äf Jord-
påronert^ fedan dd äro frilfne och ätet* uptinade^

ån fofut, fkcr det likvål ej lä häftigt, at ju ic^^

ke denna förrättning fordrar nog tid och modaj
iy har^ enligt 6: te foi-foket, 41 minuter fordra^

djes for 2jne perfönery at afdraga hudfen af 10

§1, lä blir en perfon hela 34 tinfiar utan uppe-
håll, eller vid paf$ 5 dygn, under tilborlig hvi-

la, i läcfant arbete pä en érida Tifnna fyflclfatti

hvilfccn tidfpillan ej betalar fig^ ehuru dctt kart

til nägon del férminfkas ^ tiir man antingea for*

brukar ftorre Jordpårön, elkr når de, läföm i

ii;tc fårfoket^ åro ftarkt pråffaiit, dier ock
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når de åro hel flata: hvilket fifta dock fållaa

händer ofver hela ytan, varandes de, fom åro

ofvervåxte med vårtor och (kroflig hud, i det-

ta affeendct mer befvårlige, än man fig kan
foreftälla. Man tyckes hafva all anledning der-

til, at et lädant affkalande ej år nödvändigt,

emedan huden, enligt 7, 8, 9, 10 och i/rde

forfoken, til flut blifver qvar i fiktets och om
ån nägon literi del fl^ulle gä igenom, kan mjö-
let, enligt io:de Matrednings -forfoket, ej der-

af fä nägon ofmak, eller pä nägot fått forlåm-

ras, men deremot et ej ringa arbete befparas.

Når äter Jordpåronen hackas och torkas, ofrus-

ne och oftalade, torkar val huden faft, och
gar, i lållfkap med det ofriga, nägot mera til

mjolj men når, fäfom alla forfoken intyga, fma-

ken ej derigenom förändras ,
fynes i alla mjol-

tilverknings- låttn hudens afdragande kunna und-
vikas, fäfom onödig, men derjåmte i hogfta måt-
to tidfpillande.

2:do, At fonderdcåra Jordpåron til torkning,
år et lå längfamt arbete, at det ftrax bor for-

kaftas.

3:0, A t fonderhacka dem med käl-jårn, fä-

fom det fker med Surkål, år åfven befvårligt,

och gär nog längfamt, lä framt man ej vill gö-
ra en lädan inrättning, fom brukas at hacka
ylle- ftoft til Tapeter 5 nemligen: man fåftar nå-

gra tiinna, qvarters breda och åggade järn, til

en tntns mellan - rum, tilfammans uti åndm af
en trå- ftot, fom hånges pä en lyft -fläng, hvar-

igenom arbetet både lindras och päfkyndas^

^ A a 4:0,

/
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4:0^ Nar de frufnc Jcrdpåroncn uplenas I

.kallt vatten, ofverdragas de med cn Ls-lkorpa;

i'i dc ligga (lilhi i kärilct^ la lätter (ig altfam-

rivans tilhopa uti en Is-klump^ hvilken omftan-

dighct väl ej flcadar Jord^^äronen, men hindrai

arbetet, emedan en med kårilet lika ftor Is-

iTiafla ej lä lått uprinar. Til at förekomma den

fva olägenhet 5 år läkraft ac betjäna fig af ei

käril, fom ätmindone eger dubbel rymd emot
lordpårons mängden, fom man for hvarje gäng
tanker lägga dcruti. Sedan de aro lagdc i vat-

net, rorcs om med en rund kapp, at vattnec

gär.omkriiig, och Jordpäronen vända Gg der*-

uti. Rorningcn bchofver ej flce ftändigt, utan

^JlenaH: når man marker, at de vilja häfta fig

tiifammans : detta verkflålles lätt, och når man
läledcs omrört flere gånger^ och all kålen fla-

git ur, fäfta de itg ej m.era tiihopa, utan i-

ien i^är til Hut måftadels af vid ftarkarc omrör-
vÅng.

f:o, Dä frufne Jordpåron k^ggas i vatten at

liplenas^ ftoljos dc tillika, och den bruna får-

gen utlakas ätminitone til någon del ur ytan^

hvilket fkonjes deraf, at vattnet i käriiet blif-

ver brant.

6:6 j Uplenande pä bord, bräder eller Hyl-
lor, kah åtven brukas-, men vid Itorre mängd
fororfakäs deraf hinder, iemedan upläggningen i

nägon ordning eller utbredning fordrar fin go-
da tid^ de blifva ej heller hcärigenom fkolgde,

eiler den bruna färsten til näson del utlakad

;

ty jag har mårkt, at det under pråfsningen Ut-

tvingade Vattnet Varit brunare eFcér dem, fom
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p2i bordet uptinat, Sn efxer dem , fom i vatten

blifvit uplenadci

7:0, Hvad det omnämnde briina vatrnét och

ihjjM ångat ^ kail af föregående forlok ännu ej

med vifshet fägas, om den igenom pråfsning öcH
vatten - läggning kan til fullo urdragas, Ige-

nom det I7:de forfoket har vål vlintllts hvitt

mjöl 5 men at tå den bruna färgen hel och häl-

len utlikad^ derttl fordras Hylforhes opnmdé
genom ref- järn ^ och oftare ombyte af vatten

^

innan Karn- mjölet blitver klart , och Hylforné

fä fin Vatten-färg. Vidare, eitedan jag tVodtf

at den bruna färgen> fom ét vatten fär^ dä ftor-

rc mängd afrefne Jord[)åron deruti filns och ll^ol-

jes, fkuilc medföra något födande åmne, har jagj

for flere äl' fedan^ forfc^kt igenom lindrig kok-
ning afdunfta vattnet, at dermedeill erhålla eil

famlad rnalTa eller vört: men vattnet har altid

blifvit lika tunt, ehuru flere åmbare blifvit i

cn panna af.nägra fä karine-rum afdunftade. An-
dre forfok fkoLi afgora , om detta bruna vattnet

eger Uvägon födande ki^aft, i famma mån^ fonl

det är for BoHcapen ganfka begärligt^ och om.

den ftarka färgen utgör någon märkclig vigt af

Jordpåronen^ hvartil anledning, tyckes vara^ nar

mnn jämforer föriöken^ hvaraf finnes, at de jord-

päron, fom antingen blifvit rifne eller frufne,

gifvit mindre figt i mjol, ån de ofi-uflie, ehurii

tnycken grannlagcnhet ofver alt blifvit brukad,

8:0, Emedan den brun-t färgen ej låter til

fullo utlaka fig, lä framt Jordpäronfen ej rifvas:

lä tyckes en fryfning, uplening och pråfsning

Vara nog, at deraf erhålla ftaligt godt mjol j

Ä a i men
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men den fom vill bringa det til högre hvithet,

kan låta dem fryfa lä ofta, fom tid och rådrum
tillager^

9:0, Pråfsning igenom buldans-päfle eller (ack,

år ej den tjehligafte, emedan vattnet ej kan nog
uttvingas , om deri lågges nägon myckenhet. At
klämma ut vattnet med håndcrne, år ej heller

mqjeligt, når det ankommer på Tunnetal; man
bor derfore forfe fig med nägon lådan inrättning

,

hvarmed et ftorre antal Jordpåron, utan lack,

pä en gång kan pråflas , och dertil fordras hvar-

ken konft eller någon fynnerlig koftnad : til ex.

En ftadig Ho med bräddar, i hvars ofra anda
Jordpåronen pråflas med en ftark bom, fom blif-

vit infkuten under en val fäftad klots 5 vattnet

afrinner genom hoen, och pråfsningen kan gä
fort och behändigt.

10:0, Den råa lukten, låfom ofkiljaktig ifrån

Jordpåronen, ehuru flere gånger frufne, yttrar

fig i början af en torkning i lindrig värma, med
nägon fyrlighet och unkenhet, fom dock fedan

forfvinrierj fädana tilfälligheter (kulle ej märkas,

om den väl utbredde Jordpärons-maflan kommc
at torkas i en värma , fom vore något lindriga-

re, ån at fammanlopning kunde befaras»

11:0, At torkningen flvcr i medelmåttig var-

ma, fynes läledes vara angeläget^ Om Bakug-
nen år for het, hvari maffan låtteligcn klimpar
fig och glas-loper, lärerock Kammar-varma va-
ra for knapp, emedan man kunde befara furnad
och unkenhet , när en ftorre myckenhet pä en
gäng fkal torkas. I Badftuga bora ftorre qvan-
titctcr få rum at torkas, under flitig omrlrning;

cUer
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eller ock 5 om vår Svcnfke Allmoge en gang ville

lata råda fig, fkulle det båfta vara, at pä fina

Bakugnar inråtta lådane Tork -plåtar, fom af

Herr Hof-Junkaren Gripenstedt blifvit up-
gifne, och hvarom KongL Academien, redan år

176 fj til allmänhetens underråttelfe 5 låtit en Be-
flcrifning af trycket utkomma. Pä iådanc

Torkugnar kunde, jåmte alt annat, åfven alla

Jordpårons tilverkningar torkas, under ftåndig

omväxling, med minfta befvår och under jåm-

n^fle tilfyn.

12:0, Målning pl handqvarn gifver ej lä fint

mjöl, fom vid Stromverk fas, hvilket hårrorer

af ftcnarnes ftorre iå val tyngd fom häftighet i

de fenare.

15:0, Det år förut, under N:o i. namndt, at

fkalen gä ifrän vid Aktningen, och det kan vi-

dare erhinras , at man vid detta goromäl kaii

forfe fig med flerc forter, nemligen finare mjöl
och gryn, famt det fifta efter-fiktet, hvari (kå-

len til det måfta innehållas, til päftroflel ät krea-
turen. Af tårgen fkonjer man detta hel lått,

ty det forfta mjölet blir hvitaft, men det fifta

ftoder pä gul- brun fårg.

14:0, Hvad vid ii:te forfokct år fagdt om
mjölets ojämnhet i tårgen, kan åfven fågas om
alla mjöl -forter, emedan vid omrorningen

, Hyl-
forne altid läfom lättare lägga fig ofvanpä.

if:o. Det bor väl ej tvifias derom, at ju
gcnafte iåttet til erhållande af rojol til matred-

A a 3 ^^^g^

(*) Den år fårfkildt tryckt, hos framledne DireäeU'
ren Salvius.
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ning, år, ac hacka 5 torka och mala Jordpåroncn;
och at, antingen ritna pa ftora ref - jern, fom gar

tåmmeiigen tbrt, eller forvållde och fonder flot-

te, blanda dem i Sades- mjöl, til Brodba k ning 9

men fom mångfaldiga omflåndighetcr, läfom brift

af koldfrie Käilare, och pä utryme i varma hus^

ni* m. , kunna verka ätflcillige hinder dervid
, och

man åfven otorfedt kunde råka ut for den olå-

genheten, at florre eller mindre forrad af den--

rie jordfrukt, af köld kunde blifva. angrepet : il

år båft vara betlnkt på utvägar, at vid iädanc

håndelfer gora fig lika godt gagn deraf, fom
om de vore aldeles ofrufne. Sätten åro hår fram-

fore anvifte> och jag håller fofe, at det, fom
igenom lyrde forfoket blifvit utrönt, torde va-,

ra det båfta, når man vill fkafFa rått hvitt mjoI,

men at ock, enligt 8:de erhinringen, en enda

fryfning år. nog, emedan mjölet blir lika godt^

faft ej aldeles lå hvitt.

16:0, At verkftålla mjöl- tilverkning i flor-

re myckenhet, kan vål ej annat ån fordra när

gon äertil i fynnerhet lämpad inrättning, ooi

arbetet ej fkal blifva bäde modofamt och läng-

famt. Dertil fynes et ladant hus bora infattas
5^

fom kunde lenina oppcn ingång for kölden, ige-

nom flere fonfter och dörrar, men federmera i

haft kunde upvärmas, for upleningen, pråfsnin-

gen och hackningen, hyilka arbeten böra fle i

famma rum, för at undgä flera tunnors oftare

fram -och återfl;affande til fårftilte ftållen, hvar-

före ock brunn eller mmn vattcn»tilgång ej bot^

vara atlagfen. Det kan ej feln , at ju et anfen-

ligt Tunne -tal vid lådan inrättning kunde up-

parbetas , och ofyerforflca til Torkhufet eilrr Badr
itu-
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flugan (l<ulle c\ belVära mycket , pä Tarl^-pläc

ofver urenen aUlraminft, emedan Jordparonen i-

genoai toJ^cgäcnde arbeten vore bnngadc til niär-

keligen mindre rymd.

Slutet bor blifva detta: at Mjol - åmne af

Jordpåron, i al! erforderlig myckenhet, hor och
kan tilverkas af hvar och en Jordbnikare^ an^

tingen uf ofrulne eller frd[v,Q Jordparon, ej al»

lenaft for Handqvarn, luan for flera föror til Vä-
derqvarnar och Stromverk : ^ allcnaft for ra

llxull och for en tid pä aret, utan for i^lla mun-
nar, aret igenom. Sala, den zo Dec. 1774.

JOH. L. ODHELIUS, m. d.

Affeir. i K.3ng], Coll. Med.

Ingen ting år mera bekant, ån at Häning fin-

nes u^i Neft iriis pa de fiäfta bloaimqr , men
at dår ftiullG finnas ex vcrkcligt härdt och ge-

nom Qvinligt Socker torde vara mera lållfynt.

Af en håndelfe, markte jag nu i år, pä de af-

fallne blommor af Impatiens Balfamina, at uti

defs Nectarier hns et klart Sockerj ftort fom
ett gryn, hvaraf prof medföljer.

Når frohufet började våxa, var detta Soc-
ker hårdt, men defs 'förinnan var dår en tjock

Å a 4 b v it
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hvit Sirup. Samma Socker -fimp utfilades ock
ur de z eller 3 körtlar, fom fitta på omfe
dor om petioli, i deras bräddar*

Jag har funnit detta både pä de enkla och
dubbla Balfamins-blommorna, hvad fårg de ock
mä hifva. Ora fkotflen hårtil något bidrager,

fkal jag ej låga: mina blomfter hafva haft ftark

Solhetta från Sydvåft, och blifvit vatnade hvar

dag. Det år troligt, at regnet til en god del

bärtftoljer denna Sockerfaft , då våxten ftår i

fria luften, under bar himmel. Denna upfin-

ning torde gifva anledning tfl mera bety-

dande uptåckter med andra och mera
faftige blomfter.

FÖR-



FÖRTEKNING
Pa de Ron, fom åro införde i detta Qyartal?

Handlingar*

Afimärknitigar vid Alun tiherknin^eny af
Gustaf von Engestrom ^75

Z. Erica retorta , et nytt Örte-Jlag från Caput

bon<c Spei^ bejkrifven af Lars Montin, 2,97

3. Om Tackjärns Lyft-armar^ ytterligare Rån

^

af Sven Rinman - - - 300

4. Förklaring pä de Formler y at uträkna Faral-

laxens verkatt 3 for obferverade ii^-och utgångs^

momenter vid en Planets gång under Solen y

fom anfördes uti Handlingarne for år i-jj ly

af Anders Planman - - 505

5. Ytterligare Ferättelje . om Biens forvkelfe uti

Kupor y med några anmärkningar vid Bi-

fkåtfleny af P. Printzekstierna - 315^

6^ Fårfok at af Fotater eller ^3ord-päron tilre-

da godt Mjåly af C B. Skytte - - 3^5

7^ Vnderfokning y angående Jordpärons Fryfningy
at derigenom erhålla Mjöl och Gryn y af
Bernhard Berndtson - - ^2(5

8* Ron om, naturligt Criftalliferadt Socker y af
JOH. L. OdHELIUS - -

^\
1^ ^



R EG IS fER
Pa de fornåmfta ämnen, fom förekomma uti

detta arets Handlingar.

Mluft; anmärkningar vid defs til verkning, 273-297.
lå Affatomie; om ogonrtenens olika Itallning, 147-
lÅ 15-0.

jjpfithekare- Vetenjkapen:, huru Citron-faft båfl kan Gon-
centreras och forvaras , famt om defs nytta vid n^gra,

Medicanrenters tilredanrdc, 245'-25'0*

JJtronowie; Några obfervationer pä Japiters Manar,
225. Formler at uträkna Parallax-efFeöen vid en Pla-

nets gäng under Solen, med uträkning pä Solens Pa-
rallaxis, 306-519.

Barff , födda på is är i Hafslöf, 78. I Wermland
och Dal, 260- 262.

'Betesr/jarker ^ huru Cicuta därpå bår utrotas, 243,

Bijlntfel', fåitekning pä de Örter, af hvilka Bien (amla

Häning och Vax, 20-41. Om i3i-kapors forman
för ftockar, 319- ^^22.

BlBärs x\^it2L i hushållningen, 25-6.

BohusM^^ defs kufters belägenhet, 205- -z^o,

Bolm-0rtei7 ^ dsfs verkan, dä nägot deraf åtes
, SirSJ*

Bota?2ik; Flora Apum
,
20-37* Anmärkningar om Li-

bidibi benan, .5'7. Om Cicuta och Conium, 231-
-2,44. Om nägra^ vildtvåxande Svenfka Örter, 25-0-

zs^. Befkrifning med Figure pä Erica retorta, 297,
Om naturligt Criftaliiferadt Socker uti Ne^lariis pä ea
Palfamina, ^^9.

Brunflen^ fe Chymie.

Br^<j/, bakadt af Jordpäron-Mjol, 543^ 352.

Byggningi-fdttet hos Allmogen kring Torne, huruvida

det förorfakar viflTa fjnkdomar, 61 -68.

Caput Bofice Spei ; Anmärkning: om vattnet pä banken

dar utanföre, §4. Om cje^s NaturaNHiftoria, 297.

Carlftadf Stifts tilvåxt
f Folkrikhet , fedan är 1721,

zfS - 265-»

Chirurgh; anmärkn. orp ogon-fjukdomar
,
147-150.

Chymie; Rpn om etsning pä Jarn och Stal, 3-14. Af-
handlingar om Brunften eU.er Magnelia nigra och defs

egenikaper, 89*116. 177-2-05-. Rån orn Alun och
defs tilverkning ^ 273 - 296.

Cicuta^ arjmärkn. om denna giftiga växt, 231-244.
Citron'*
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Citrpn faft; fe /ipothekare.

Dals'lajid^ defs Folkmingd , 263- zöf.

P^wafchering på J|rn och Stal, anmårkn. derom, 5'-i4-

Dimbor pä hafvet, 86.

Z)///r; afhandling om Renen, öefs art och fjukdoniar^

124-147.
Döde pä IS är i Hafslöf, 76-8r, I Carlftads Stift,

Elds ' vådor \ fe Sprutor.

Etsnings fe Ckymie,
Fi/keri; Befkrifning pä en art af Ryfsja,^ hvarmed Lax

kan fångas i elfvar, 41-46. Anmärkningar pm Lax^
fi{ket i Hallåndflca ttrömarna, 47-5'2*

,

Fjdll- bergen^ anmärkning om dem, 139.
Folkets myckenhet och tilväxt i Hafslof, 76, I Carl-

ftads Stift
,

25-8 - 265-,

Geographie \ StockholiTis och nägra Qera Orters Longi-;

tuder, 170- Pol-hogden pä nägra orter i Lappmar-

'

ken, 134. De mårkvårdigafie Orters belägenhet , vid

Sjå-kuilen i Skäne, Halland och Bohus Län, bedäm^
genom mätning

, 205 - 230.
Getingar^ Biens fiender, huru de kimi^ia ntodas, 38.

Gry», huru ganika god^ tilredas af Jordpäron, 543-3fQ«
Gotheborgs Geogr^phiflca belägenhet, 220';,2j'.

Flagtorn^ nyttan af defs bår, 25-8.

Halland^ defs belägenhet, 20^-230.
FIampa[ huru af Hiimletägqr kau tilredas en art Ham*

pa, 2J3.
Hajflofs Socken i Halland; 4efs Foll^-nunoer , med an-

märkningar, 76-81.
Humle 'tågor ^ fe Hampa^
Hygrometer ^ en mycket fimpel befkrifves, 63»
Hdgg'bdr, deras nytt^ i hushållningen, 25-8.

Infeller] Beikrifning pä Mal, fom plägar finnas 1 mja!

,

om defs grufveliga myckenhet, oc|i huru han kau for-

^rifvas ur nijålet, 68-76.
Om Bromfar, fom pläga Renarne, 141-145-. Infe-

örer, fom hafya litt.tilhäll Cicura, 235-- 23!^.

Jord^pdron ^ huru mjöl och gryn, på flera fatt, åfven
genom kold, af dem kunna tilredas och nyttjat uti mat-
redning, 323- 3^9.

'

Jara^
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Jdrn^ fe Chyvnte.

Kurbma^ en Ijukdom hos Renarne
,
dcfsorfak, i42,-i45,

Kujl- matnings fe Geogra^hie,

Kold^ huru Jordpåron dengenom kunna beredas til godt

Lapparnes hushållning med Renarne, 124-147.
Lax

\
Fijkert.

Lepra; fe Medicine.
Lihidihi honan fe Botanique*

Limonade -pulver ^ huru det gores, 248.
Lin,, en art fint lin kan tilredas af Nåsfle-ftjelkar och

andra Svenfka växter, 25-0- zff.
Lufi-fyra, åQfs verkan pä Brun-ften, 96, 112^

Luff' pump; fe Phyftque.

Lyft - armar ; fe Mechanique.
M^gnefia; fe Chymie,
Mai^ fe Infeäer.

Mandel- mjölk ^ af Håggbårs» kårnor
,

25'8*

Mathematique : grunderne til Tunne-kårils Rymde-mät-
ning, 15*6-164: Se AJlronomie ^ Geographie,

Mat-rednings ätfkilliga rätter afJordpärons-mjol, 343-3f2*
Mechanique

\
förbättring på Vattu - fprutor, ifo - ifö.

Belkrifning pä Lyft -armar vid Hammar- verken, gut-

ne af Tack -järn med 5- armar, 300-306.
Medicine; om gaiigragnofa fläckar och får, förorfakade

af Bolmörts rötters ätande, 5*2 - 5-7. Om orfakerne

til Röt -feberns gängbarhet ibland det fattiga folket om-
kring Torne, 61-67. Om en orfak til utflag hos

Barn, 75'. Sjukdomar i Hafslöf, 79. OmCicutaoch
defs giftighet äfven för mäniiifkor, 238. Huru gruf-

veligen Röt- och Flack -feber rafat iWermland, aren

1772 och i773i 261-263. Förfök at bota Lepra,
266-251.

Meteorologijka Obfervationer i Lund , pä nederbörds-vatt-

nets ärliga myckenhet, 121- 124» Hygrometer, defs

befkrifning och nytta, 63, Väderleken i Fjällen, 140.

Minerahgie
^

underfökning om Brun - ften, 89 - 116.

177" ^os.
Mjöl; om orfakerne til ortiadt mjöl och om mjol-mal,

68-76. Huru godt mjöl kan tilredas af Jord -päron,
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Mjfylon-ris,^ defs nytta, zfy.

Mifi, en flags dimba vid Sjå- kuller, 86,

Mufkat\ huru vida det fördrifver Mal, 70.

Näfslor^ af deras ftjelkar kan tilredas lin, i^i.

Ocean\ olika utfeende, 82.

Olja kan fråffas utur vilTa bårs kärnor, ijS.

Opuque\ en Perfpediv - ritnings Machine, ly-zo»
Ornad på mjöl ^ defs orfaker ,

68-76.
Phyfique'^ om Hafs- vattnets olika utfeende pä olika ftäl-

len, och defs ©rfaker, 82-87. Fårbättring på Luft-

pumpen, 117-121. Om tvänne brede vid hvar an-

nan flytande vatten af olika fpecifik tyngd, 172.

Potaier^ fe Jord -päron»

Pfjrten^ de Finflta beöcrifvas, 64. .

Renen \ fe Djur,

Ryfsjor til Lax-fängft, befkrifvas, 42-46.
R agn-vattnets rayckenhet i Lund, pä 21 är, 121.
Salt 'fyra; Brun-ftens förhällande deruti, 92*
Sargazo^ ej altid fä ymnig pä Hafvet under Linien, fom

föregifves, 86.

Sjukdomar , fe Medicine,
Skedvatten ^ defs verkan på Jårn och Stäl; 4-14.
Skåne ^ nägra orters belägenhet derftådes, 229.
Socker^ funnet uti Neäariis pä en årt, 35-9.

^Sprutor
^
anmärkningar om de bäfta vid eldsvädor, ij*©-

Strom-renfningars angelägenhet^ afven får Laxfifket, 5*2.

Stdl^ olika forter deraf angripas olika af fyror, jr -14.
Tenn\ huru Förtennarc beta Järn, 4.
Törkplåt pä Bakugnar i Allmogens ftugor, 35*7.

Tunne- kdrils rymde- mätning
, 1^6-169.

Vatten \ fe Phyfique ^
' Sprutor^

IVermelands Folkmängds tiltagande, fcdan år 172!)
2J9 - 265*.

Vin- kårils rymde -mätning ,
15'6- 169.

Ängar ^\\m\x Cicuta dcrpä bor utrotas, 231-144»
Ögon -ftenens ovanliga ftållning, i47-ij'o.

FÖR-



FöRTEKNlNG
Pa Åuiflorerne til de i denna År - gang infordé

Ron och Afhandlingar.

Qyart. Sida.

ÅGREL , OL. Anmärkning om Ögon-lienens
ovanliga ftållifiing • - - 2. 149.

BergIus, Pet. Jon. Anmärkningar öm Li-

bidibi Bönan . • ^

Bergmän, Torb. Anmårknirigar oiii Bran-

den, - - - * 3- 194-

I^ERNDTSON, Bernh. Underfokning om fat-,

tet ataf Jord-päron tiireda Mjöl och Gryn,
genom köld " -. - 4* 326.

BiEi^KANDER, Clas; Undcrvifiiing om de
Örter, af hvilka Bien hemta Häning ocH
Vax - . - - I, 2öi

Bladh, Pet. Joh. Om Hafs- vattnets olika

utfeende, pä Tarfkildra ftållen i Oceanen i. 8^.

• - Om tvänne i Oceanen bredevid hvar-

annan flytande vatten, af olika fpeciök

tyngd - - - - i» 172*

Blom, Carl M. Beråttelfe om garlgrxnöfa

flackar och far, forotfakade af Bolin -ör-
terts åtande - - - • t. yl,

Éngestrom^ Gu st. Anmärkningar om Ma-
gnefia nigra - -

.
-

, 3. 1964
- « - Anrtiärkiiingar vid Alan • tilverknin-

gen, - . . 4. 273;

Gadd, t*. A. Anmärkningar om Gicuta, och
hura denna giftiga växt kan utrotas - 3. 251 i

Geisler, Eric
; Befkrifning pä eri ny Pér-

fpeäiv-Ritnings-Machine - - i. if;

Georgii, Joh. Ch. Huru Citron- faft genotn

fryfning kan concentreräs och fårvaras - 3. 24^;

Magstrom, And. ]oVl. En ovanlig Ögonfte-
nens (tållning pä båggs ögonen, obferverad

, pä ea Mari ^ ^ • - 2. x47^



Fårtekning^

HELLANts ÄNi^/rankar , huruvida byögning^- .

fättet hos de fattige i Wefter - ocn Öiter-

botteii käii fororfaka vilTa fjukdpinar - 6i.

Heublein, Carl Jac. Beikrifoirie: pä et nytt

Filke-redlkap at fänga Lax i elfvar - - i. 41^

HoLLSTEN, Jonas; Afhandh'ng om Renen 1. 124»

Holmberg ER, Pet. Några vildt växande

Svenfka Örters hushälU nytta - - 3. lyo.

Landerbeck, Nils; Belkrifnirig pä en för-

bättrad Luft-pumjl - - 2. i\%

Lexell, And. Joh. Nägra Svenfka Orters

Longituder, närmare deterniinerade - 2. 176»

Marin, Georg; Anmärkningar vid Lax-fi-

(ket i Halland - -
.

- 1. 47.

Meyer, GeHh. Betankande oth Vattu- Spru-

tors olika befkafFenhet at göra gagn vid elds-

vådor - - - - 2. I ja.

Mo3>eer, Adolph; Anmärkningar om Mal
uti mjöl , ftmt huru den kan fördrifvas och
drnad i Mjöl förekommas - - i. 68.

MoNTiN, LoR. Befkrifning pä Örten Erica

retorta - - -
4, 297.

NénzElius^ Ol. Utdrag af 11 års Obferva-

tioner i Lund , pä nederbörds vattnets myc*-

kenhet hvarje är och månad • - - 2. lit.

ODitÉLios, JoH. L. Rön om Lepra - 3. 2Ö0.
- - - Rön om naturligt Cri(lalliferadt Socker, 4. ^j-p

OsBECK^ Pehr; Utdrag af HafslöfsFörfariilings

Mortalitets och Folk-Tabeller för 25- är, i. 7^,

PlanMan, a. F^ormler, atuttåkha Parallax-ver*

kan vid en Planets paflTage under Solens difk 4. 30Ö.

Plant iJ^ , Zach. Vin- och Tunne-kårils Rym-
de-mätning - 2. 1^6 é

PRiNT2ENStiERNÄ ^ P. E. Anmårkningät vid

Bi-lkötflea * * * 4* 3^9,

RiN-



Fårtekning^

RiNMAN, Sven; Rön om Etsning pä Järn och Stål, 3.

- - - Befkrifaing pa en ny art af Magnelia, 3. 201.

- - - Belkrifning pä gutne Tackjärns Lyft-

armar, med 5 armar - - - 4, 300,

ScHEELE, CarlW. Ron om Brunften eller

Magnefia nigra och defs egenfkaper - 2. 5^9-

- - - Ytterligare Ron om famma ämne - 3. 177.

ScHENMARK, N. Nägm orters Geographiika

belägenhet vid Sjå-kuften i Skåne, Halland

och Bohus Län - - " • 3» 20j'.

Skytte, c. b. Sätt at genom fryfning tilreda

Mjöl af Potater - - - 4. 323.

Wargentin, P. Carlftads Stifts tilvåxt i Folk-
rikhet, ledan är 1721. - - 3. 2j-8,
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